
هيچ معيا� �قيق � معتبر� بر�� �ند���گير� 
ميز�� صميميت عاطفي � ��ست ��شتن �جو� 
ند���. شما نميتو�نيد �� �� با معيا� �ما� � يا �� 

موقعيتها� مختلف �ثبا� كنيد. 
يك ��بطه پ���س �� 7 ��� �چا� تكر�� � 
���مرگي ميش���و� � ��بط���ه �يگر� پس �� 
هفت س���ا� هنو� پرهيجا� � جذ�� �ست. 
بعضيها ميتو�نند پس �� گذشت سا�ها يك 
��بطه عاطفي �� پر ش���و� � حا�ثه نگه ���ند � 
بعضيها خيلي ��� �چا� ���مرگيها � كسالت

ميشوند.
حفظ يك ��بطه پرهيج���ا�� صميمي � 
پرحا�ثه كا� سا���� نيست. بر�� همين �ست كه 
�ين فكر به �هنتا� مي�سد كه چطو� ميشو� 
يك نفر �� هر ��� �يد� هر ��� يك �ست پخت 
مش���ابه �� خو��� خو�بيد� بيد�� شد � �� تما� 
لحظا� همر�هش بو� � عا��هايش �� شناخت 

� خسته نشد�
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��� پاكت نامه بنويسيد : مربو� به ضميمه خانو��� 

. . . يك تكه �سما�

خد��ند�
��سا� كه �� �� من ستمديدگى �� نكوهيد� 
��شته��� مر� نيز توفيق �� كه به كسي ستم نكنم. �� 
خد��ند� شكايت جز به تو به كس �يگر� نبر� � 
�� �يگر� جز تو����� نجويم. هرگز مبا� كه چنين 
كنم. پس بر محمد � خاند�نش ����بفرست � �عا� 
مر� به �جابت پيون���د � ���خو�هى مر� با �گرگو� 

ساختنستمگر قرين فرما�.
�� خد��ند� م���ر� به نوميد� �� �نصا� ���� 
خويش ميا�ما� � �� �� كه بر من ستم ��� مى���� 
�� چنا� �يمن مگر��� كه كيفر تو �� يا� ببر�� تا �� 
ستم بر من پا� فشر�� � بر حق من �ست تطا�� 
���� كند. به ���� �� �عد� كه به ستمكا��� ������ 
�� حق �� ��� ��� � �� �عد� �جابت كه بيچا�گا� �� 

������ �� با�� من به جا� ��.
�عا� چها��هم صحيفه سجا�يه

ه 5
فح
ص

حا� �ين ���ها� ��ياچه ���ميه/ عكسها: تسنيم

. . . قا � هفته
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همه �ند�� ها� پا�شا�
پا�ش���اهى خو�� �يد كه همه �ند�� ها� �� �فتا�� �ست. خو�بگز�� �� 

فر�خو�ند � تعبير خو�� �� جويا شد.
 خو�بگز�� گفت: «پا�شا� به سالمت با�� همه نز�يكا� شما پيش �� شما 

مى ميرند به گونه �� بعد �� شما كسى نمى ماند.»
پا�ش���ا� نا��حت شد � گفت: «�قتى همه نز�يكا� من بميرند من با كه 
باشم� �ين چه تعبير� �س���ت كه مى گويى�» � �ستو� ��� �� �� صد ضربه 

شال� بزنند.
سپس پا�شا� �ستو� ��� خو�بگز�� �يگر� �� نز� �� بيا��ند. خو�بگز�� ��� 
گفت: «تعبير خو�بى كه پاشا� �يد� �ند �ين �ست كه عمر پا�شا� ����تر �� عمر 

همه نز�يكا� خو�هد بو�.»
پا�شا� گفت: «تعبير هما� �ست �ما �ين بيا� با �� بيا� خيلى فر� مى كند.» 

� �ستو� ��� صد سكه به �� بدهند.
نمك � ��

���� ش���اگر� يك پير ��نا �� �� خو�ست كه به �� ��سى به يا� ماندنى
�هد. پير �� شاگر�� خو�ست كيسه نمك �� نز� �� بيا���. سپس مشتى �� 

نمك �� ��خل ليو�� نيمه پر� �يخت � �� �� خو�ست همه �� �� �� بخو��. 
شاگر� فقط تو�نست يك جرعه كوچك �� �� ��خل ليو�� �� بخو��� �� هم 

به سختى.
�ستا� پرسيد: «مز� �� چطو� بو��»

شاگر� پاسخ ���: «خيلى شو� � تند �ست� �صال� نمى شو� �� �� خو��.»
پير ��نا �� شاگر�� خو�ست يك مشت �� نمك بر���� � �� �� همر�هى

كند. �فتند تا �سيدند كنا� ��ياچه.
 �ستا� �� �� خو�ست تا نمك ها �� ��خل ��ياچه بريز�. سپس يك ليو�� 
�� �� ��ياچه بر��شت � به شاگر� ��� � �� �� خو�ست �� �� بنوشد. شاگر� 

بر�حتى تما� �� ��خل ليو�� �� سر كشيد.
 �س���تا� �ين با�هم �� �� مز� �� ��خل ليو�� �� پرسيد. شاگر� پاسخ ���: 

«كامال معمولى بو�.»
پير ��نا گفت: «�نج ها � سختى هايى كه �نسا� �� طو� �ندگى با �نها 
��بر� مى شو� همچو� مشتى نمك �ست � �ما �ين ��� � قد�� پذير� 
�نسا� �ست كه هر چه بز�گتر � �س���يع تر مى شو�� مى تو�ند با� �� همه 
�نج � �ند�� �� به ��حتى تحمل كند. بنابر�ين س���عى كن يك ��يا باش���ى

 تا يك ليو�� ��.»

. . . پنجر�

�� صفحه 6 بخو�نيد

�سو� �كر�(�) :

��يمها� �يا�� �شمن الغر�

هنر بيشتر ��ست ��شتن 

ویژه خانواده ضمیمه اطالعات  امروز صفحه 5

براي كاهش استرس 
چه كنیم؟

گزارش
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* رئي�س جمه�وري روس�يه: تخلي�ه 100ه�زار نف�ر از حلب 
بزرگتري�ن عملي�ات انس�اني در جهان بود كه اي�ن امر بدون 

كمك نيروهاي ايران ميسر نمي شد
* پوتي�ن دس�تور توس�عه تأسيس�ات درياي�ي روس�يه در 

سوريه را صادر كرد
* ارتش سوريه رسماً آزادي كامل شهر حلب را اعالم كرد

* سيدحس�ن نصراهلل: طرح دش�منان براي س�رنگوني نظام 
سوريه با آزادسازي حلب شكست خورد

* حجم حمايت از تروريست ها در حلب دهها برابر بيشتر از 
كمك به ملت فلسطين بود

* 88 غيرنظامي در حمله هوايي تركيه به شهر الباب سوريه 
كشته شدند

* آخرين كشته هاي جنگ سوريه 310هزار تن اعالم شد
* وزارت خارجه آمريكا: كري نس�بت به نتايج سياست هاي 

آمريكا در سوريه نااميد شده است
س���رویس خارجی: رئیس 
جمهوری روسیه در نشست خبری 
س���االنه ضمن توصیف آزادسازی 
ش���هر حلب به عنوان گام مهم در 
بازگش���ت ثبات به سوریه، گفت: 
تخلی���ه 100هزار نف���ر از حلب، 
بزرگترین عملیات انسانی در جهان 
بود و پایان بحران حلب بدون کمک 

نیروهای ایران و رؤسای جمهوری 
ایران، سوریه و ترکیه رخ نمی داد.

والدیمیر پوتی���ن اعالم کرد 
آزادس���ازی حلب از دست عناصر 
تکفیری افراط���ی، گام مهمی در 
عادی س���ازی اوضاع در سوریه و 

منطقه است.
بقیه در صفحه 16

صفحه2صفحه4

امضاء قرارداد خرید 100 فروند
هواپیماي ایرباس

قدرداني بشار اسد از حمایت هاي همه جانبه 
ایران از سوریه

 A 350 و 16 فروند هواپيماي A 330 تعداد 38 فروند هواپيماي ،A 320 46 فروند هواپيماي *
طي يك دوره 10 ساله تحويل ايران مي شود

* مدير ايرباس: اين قرارداد شامل آموزش خلباني و مديريت ترافيك هوايي هم مي شود

* جابري انصاري معاون وزير خارجه: بحران سوريه نيازمند مديريت امور سياسي، ميداني و انساني است
* معاون وزيرخارجه درديداربا نخست وزير جديد لبنان: بحران هاي منطقه راه حل نظامي ندارد
* سعد حريري: اگر همدلي در بين طرف هاي لبناني نبود، امكان دستيابی به توافق فراهم نمي شد

پوتین: آزادسازي حلب
 بدون كمك ایران ممكن نبود

* دكتر ميرزاده: دانش�گاه همان طور كه برای توس�عه علمي گام برمي دارد در زمينه فرهنگ سازي 
هم بايد كوشا باشد

* رزم حسيني: جايزه استاد باستاني پاريزي در نوع خود ابتكاري ارزشمند است
* حجت االس�الم والمس�لمين مجيد انصاري: از دانش�گاه آزاد كه موضوع پايان نامه ها را به س�وي 

مفاخر علمي و تاريخي هدايت كرده است قدرداني مي كنم
* دكتر سيد طه هاشمی: بايد به سوی معرفی اندوخته های عظيم فرهنگی و اجتماعی پيش برويم

اهداي نخستين جايزه
دكتر باستاني پاريزي دركرمان

* اقتصاد مقاومتي بايد به دغدغه هر لحظه و ثانيه همه آحاد جامعه تبديل شود
صفحه11* مشاركت مردم براي تحقق اقتصاد مقاومتي ضروري است

وزیركشور: معناي دموكراسي 
نباید فقط كشاندن مردم به پاي 

صندوق رأي باشد

دكتر ملك زاده: پارازيت ها 
در ابتال به سرطان مؤثرند

یادداشت سردبیر
شهرنشیني و شهروندي

عليرضا خاني

شهرنش��يني و ش��هروندي دو مفهوم متفاوتند. هركس در ش��هر 
 زندگي مي كند، خود به خود شهروند نيست. شهروندي يك مفهوم
حقوقي � جامعه شناختي و مرتبه اي فراتر از شهرنشيني است به گونه اي 
كه ممكن است در جامعه اي همه روستانشينان »شهروند« باشند و در 

جامعه ديگري هيچ يك از شهرنشينان شهروند نباشند.
ما در ايران شهرنشين داريم تا شهروند. براي همين دولت با ارائه 
منشور حقوق شهروندي تالش مي كند تا مفهوم شهروندي را در كشور 
تحقق بخشد. هرچند اين كنش دولت نيز مانند بسياري از كنش هاي 
ديگر و بلكه همه كنش هاي ديگر، بالفاصله تفسير سياسي به خود 
گرفته و منتقدان و مخالفان، دولت را آماج حمله و دشنام قرار داده اند، 
ليكن گمان نمي رود كسي بر نفس حقوق شهروندي ايرادي بگيرد و 

مثاًل بگويد كه ما نبايد حقوق شهروندي داشته باشيم!
هرچند جامعه ايران، س��ابقه شهرنش��يني چند هزار ساله و خلق 
تمدن هاي بزرگ دارد، اما در قرون اخير شهرنشيني از اواخر دوره 
قاجار رونق گرفت و در دوران پهلوي اول و دوم س��رعت يافت 
و در دوران معاصر به اوج خود رس��يده اس��ت به طوري كه فقط 
طي نيم قرن اخير نسبت جمعيت شهري به كل جمعيت كشور از 

30 درصد به 75 درصد رسيده است.
شهرها تفاوت ماهوي با روستاها دارند. در روستا روابط اجتماعي 
چهره به چهره است، اما در شهرها روابط ارگانيك و سازمان يافته 
است. در روستاها تقسيم كار اجتماعي شكل نگرفته و همگان همه 
كاري مي كنند اما در شهرها تقسيم كار و تخصص شكل مي گيرد.

عالوه بر تفاوت هاي اجتماعي، شهرها معموالً از فضاهاي اجتماعي 
برخوردارند. ش��هرها از كتابخانه، سينما، دانشگاه، فرهنگسرا، تئاتر، 
پ��ارك، تفريحگاه هاي عمومي، ورزش��گاه، مجتمع هاي رفاهي و 
فروش��گاهي، فرودگاه، شهرداري، راه آهن، هتل، مترو، شبكه حمل 
و نقل عمومي، بيمارستان، نمايشگاه و... برخوردارند. اما در كشور 
ما طبق قانون تقسيمات كشوري، وقتي جمعيت روستايي از 5 هزار 
نفر بيش��تر مي ش��ود، خود به خود دهداري آن تبديل به شهرداري 
مي ش��ود و نام ش��هر به خود مي گيرد بدون آنكه كمترين الزامات 

شهري را داشته باشد.
شهروند به انسان شهرنشين يا روستانشيني اطالق مي شود كه در 
يك قلمرو ملي مرزبندي شده، از حقوق و تكاليفي به نسبت ديگر 
شهروندان و نيز حاكميت برخوردار باشد. كسي كه حقوقي ندارد، 
شهروند نيست و كسي كه نسبت به هموطنان خود احساس تكليف 
و وظيفه ندارد ش��هروند نيس��ت ولو آنكه در مركز پايتخت زندگي 
كند. براي آشنايي با انواع و ميزان حقوق و تكاليف، شهروندان بايد 
از حد الزمي از دانش و آگاهي عمومي برخوردار باش��ند. بنابراين 
شهروندان بايد از يك نظام آموزشي منسجم و سازمان يافته بهره ببرند 
ضمن اينكه نظام رسانه اي، آنها را از تازه ترين رويدادهاي شهري، 

ملي و بين المللي مطلع كند.
مفهوم ش��هروندي در مكتب جامعه شناسي آلماني پديد آمد. اين 
اصطالح از اين رو خلق شد كه شهر تفاوت هاي بنياديني با روستا 
دارد. در جامعه شناسي چپگرا، مفهوم طبقه، تضاد طبقاتي و مبارزه 
طبقاتي و دس��تيابي به آزادي اساس��اً در شهر نمودار مي شود نه در 
روستا. تحصن، ميتينگ، اعتراض، راهپيمايي، انقالب و... اساساً در 
ش��هرها رخ مي دهند نه روس��تاها. در ديدگاه ليبرال و نئوليبرال نيز 
ش��هرهاي جديد مراكز »مصرف جمعي«اند. بنابراين موتور محركه 
اقتصاد را ش��هرهاي بزرگ به كار مي اندازند. تا زماني كه مصرف 
نباش��د، توليد ش��كل نمي گيرد و توليد است كه براي همه اقشار و 

طبقات، درآمد ايجاد مي كند.
فرديناند تونيس جامعه شناس آلماني بيش از يكصد سال پيش دو 
مفهوم گمنشافت و گزلشافت را به ترتيب براي جوامع محلي )روستا( 
و جوامع بسيط )شهر( به كار گرفت. او معتقد بود در روستا زندگي 
اجتماعي شبيه يك ارگانيسم زنده است كه در آن مردم داراي اهداف 
مشتركي هستند اما در شهر زندگي اجتماعي به صورت يك تجمع 
مكانيكي مملو از فردگرايي است در عين حال شهر مركز تجارت، 
صنعت، علم و فرهنگ اس��ت. در شهرها روابط اجتماعي مبتني بر 
قرارداد اس��ت و براي همين ش��هرها بايد آكنده از نظم باشند. در 
روستاها روابط اجتماعي مبتني بر تعلق به گروه و قبيله است اما در 
ش��هرها كه افراد از قيد و بند گروه بريده ش��ده اند، كنترل اجتماعي 

توسط قرارداد، قوانين و مقررات شكل مي گيرد.
حس��ابگري، عقالنيت، توجه به منافع فردي، رقابت، تالش براي 
پيش��رفت و حاكميت سلس��له مراتب و قانون از جمله ويژگي هاي 

گزلشافت است.
بقيه در صفحه 2

چهل سال مصاحبت 
با الهي

طّيبه الهي قمشه اي )تربتي(
آیت اهلل العظمي حاج سيدمحمدتقي 
خوانساري)ره( صفحه6

مرزبان
ایمان و یقین

معارف

صفحه2
اعالم نقشه راه همكاري هاي ده ساله ايران و قرقيزستان

صفحه10

الريجاني: شرايط 
كشوراز نظر 
سرمايه گذاري

رو به بهبود است
 * قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا
مي ت�وان��د در اي�ن ش��رايط 
ظ�رفي�ت ه�اي ج�دي�دي را در 

عرصه سازندگي خلق كند
صفحه11 صفحه14

ت اول
  نوب

بسمه تعالي 
َها َشْيء اذا َماَت الَْعالُِم ثِلَم ِفي اإلْسالم ثلمة الَيُسدَّ

مراسم ترحيم آيت اهللا استاد 
محمد واعظ زاده خراساني 
ــاه 1395  ــورخ 5 دي م ــنبه م روز يكش
ــجد  ــي 15:30 در مس ــاعت 14 ال از س
امام صادق (ع) واقع در ميدان فلسطين 
ــود. حضور علماي اعالم و  برگزار مي ش
استادان ارجمند و عموم دانش پژوهان 
ــن مجلس روحاني  ــردم عزيز در اي و م
ــن و دانش و  ــام دي ــب تكريم مق موج
بزرگداشت آن عالم فرزانه است. مجلس 

ترحيم با حضور بانوان مكرمه همزمان در همان مكان برقرار خواهد بود. 
خاندان واعظ زاده

 * فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 
* فروشگاه شمارة (1): تهران خيابان انقالب اسالمي، روبروي دانشگاه تهران،  تلفن : 66460734 

* نمايندگي هاي روزنامه اطالعات در سراسر كشور، تلفن توزيع و فروش:  29993242، 29993306
* براي خريد پستي در سراسر كشور با تلفن 29993306 تماس حاصل فرماييد.

www.ketabettelaat.com : آدرس سايت فروشگاه اينترنتي *

نجـات قلـب انتشارات اطالعات منتشر كرد : 
نوشتة: استفن كاليدمن            ترجمة: محمدحسين وقار

قطع ��ير�� 344 صفحه�چا� ���: 1400 توما� 

ــت و از سوي ديگر، جامع و مفيد براي  ــي اس ــو، يك اثر علمي و پژوهش اين كتاب از يك س
عموم جهت آگاهي از كيفيت كار قلب انسان، بيماري انسداد عروق و بويژه بيماري كرونر. 
در اين اثر با تاريخ تالش انسان براي غلبه بر بيماري كرونر آشنا مي شويم. نويسنده درباره 
ــد: «در نيم قرن گذشته، دنيا شاهد انقالبي  ــير تحول درمان بيماري هاي قلب مي نويس س
ــكان باليني در تشريك مساعي با مهندسان و  ــت. پزش در درمان بيماري هاي قلب بوده اس
كارآفرينان راه حلهاي درخشاني براي مسائلي كه قبًال الينحل بود، طراحي كرده اند. اخيراً 
قلب مرد جواني را كًال از بدن او جدا نموده و برداشتند؛ توموري را از آن خارج كرده و قلب را 
به محل اوليه اش در حفره قفسه صدري بازگرداندند. حال اين بيمار خوب است و محققان 
اعالم كرده اند مي توانند بدن را به ايجاد رگهاي خوني جديد تحريك كنند؛ اين پيشرفتي 

است كه مي تواند به بايپس شريان كرونر مسدود بدون جراحي منجر شود.»

آگهي فراخوان خريد زغالسنگ شماره 810/ك م/9509
موضوع: خريد زغالسنگ

شركت زغالسنگ البرز مركزي در نظر دارد زغال سنگ مورد نياز خود را از طريق 
فراخوان عمومي از شركت ها يا توليدكنندگان واجد شرايط تأمين نمايد.

الفـ  محل تحويل زغالسنگ: مازندرانـ  سوادكوهـ  روبروي پليس راه سوادكوه 
ـ آزادمهرـ  كارخانه زغالشويي.

بـ  شرايط مورد پذيرش زغالسنگ:
ـ زغالسنگ مورد نياز اين شركت با مشخصات كيفي ذيل مي باشد:

پالستومتري: 15  
مواد فرار: كمتر از 34

خاكستر:29
گوگرد: كمتر از1

جـ  مدارك مورد نياز:
ــنامه و كارت ملي فروشندگان زغالسنگ و همچنين كپي از  1ـ ارائه كپي شناس

پروانه بهره برداري از معادن و يا اجاره نامه معدن
2ـ ارائه آناليزهاي صورت گرفته از زغالهاي شركت يا معادن در صورت وجود

ــار آگهي به دفتر امور  ــرايط مي توانند از تاريخ انتش كليه تامين كنندگان واجد ش
ــوادكوهـ  روبروي پليس راه سوادكوه  ــركت واقع در مازندرانـ  س قراردادهاي ش
ــماره تلفن 5ـ01142424001  ــب اطالعات بيشتر با ش مراجعه و يا جهت كس

شركت زغالسنگ البرز مركزيداخلي221 تماس حاصل نمايند.

ت اول
   نوب

 ��تش جمهو�� �سالمي �ير��
نير�� �ميني

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 270
ــي ارتش در نظر دارد،  ــتيباني مركز نيروي زمين ــي آماد و پش فرمانده
ــه خريد مقدار 700/000  ــبت ب از طريق برگزاري مناقصه عمومي نس
ــرخ كردني مورد نياز خود اقدام  (هفتصد هزار) كيلوگرم روغن مايع س
نمايد. لذا از كليه كارخانجات و توليدكنندگان عمده دعوت بعمل مي آيد 
از تاريخ 95/10/04 لغايت مورخه 95/10/14 با در دست داشتن مدارك 
مشروحه ذيل، به آدرس زير مراجعه و برگ شرايط و مشخصات مربوطه 

را اخذ نمايند.
1ـ فيـش واريـزي بـه مبلـغ 300/000 ريال به حسـاب شـماره 
5151579011004 نزد بانك سـپه به نام رابط تمركز وجوه عوايد 

داخلي ف آماد و پش مركز نزاجا 
2ـ معرفي نامه كتبي.

ــي  ــادگان فرمانده ــش، پ ــراه ارت ــداي بزرگ ــيه، ابت ــران، اقدس آدرس: ته
ــد و پيمان ــروان واليت)، مديريت خري ــز نزاجا (پي ــتيباني مرك ــاد و پش  آم

تلفكس: 26127344 تلفن: 22806684

شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در نظر دارد انجام سرمايه گذاري 
براي اكتشاف محدوده هاي متعلق به شركت تهيه و توليد مواد معدني 
ــاند.  ــزاري مزايده عمومي به انجام رس ــق برگ ــوه) را از طري ايران(ازبك
ــيله از عالقمندان دعوت به عمل مي آيد جهت كسب اطالعات  بدينوس
ــناد مزايده از تاريخ 95/10/4 و حداكثر تا ساعت 16  ــتر و تهيه اس بيش
ــتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي  ــت داش مورخ 95/10/14 با در دس
ــماره 0105799359005 نزد  ــيصدهزار ريال به حساب ش به مبلغ س
بانك ملي شعبه ميدان وليعصر به نام اين شركت به آدرس: تهران باالتر 
ــتقالل شماره1713 برج جنوبيـ   ــينما اس از ميدان وليعصر روبروي س
طبقه ششمـ  امور بازرگاني مراجعه نمايند. ضمنا مهلت ارائه پيشنهادات 

حداكثر تا ساعت 17 روز شنبه 95/10/25 تعيين مي گردد.

آگهي مزايده عمومي
66 - 10 /95ت

شما�� مجو�: 1395/4154
(نوبت ���) 

�گهي فر�خو�� مناقصه عمومي 
يك مرحله �� 

مناقصه گ�ز��: شركت ملي پخش فر����� ها� نفتي �ير��� مديريت 
تامين � تو�يع 

موضو� مناقص�ه: ��گذ��� حمل فر����� ها� بنزين� نفتگا�� نفت 
سفيد� سوخت هو�ئي مو�� نيا� جز�ير خليج فا�� �� مبا�� بند�عبا�� 

ال��� � بوشهر به مد� يك سا� شمسي. 
تا�يخ مهلت� نشاني محل ��يافت � تحويل �ستعال� كيفي 

مناقصه  گر��: 
تا�يخ: �� هفته پس �� تا�يخ �نتش���ا� �خرين �گهي ���نامه � قابل بر��شت �� 
 www.monaghtese.niopdc.ir� http://iets.mporg.ir �سايت ها
� تحويل فر� ها� تكميل ش����د� به ����: تهر�� � خيابا� �ير�نشهر شمالي 
� نبش خيابا� بر����� ش����ا��� � پ����ال� 1 � طبقه 14 � ����� حمل � نقل 

��يايي با تلفن 84121405 � 88309122.
نو� � مبلغ تضمين ش�ركت �� مناقص�ه: ���يز سپر�� نقد� 
به مبلغ 3/220/000/000�يا� به حسا� شما�� 4120000031008 
شركت ملي پخش فر����� ها� نفتي بانك ملي شعبه �قبا� كد 501 يا 

ضمانت نامه بانكي معا�� ��. 
شر�يط متقاضي: كليه شركت ها� حمل � نقل ��يايي كه تو�نمند� 

حمل سوخت به جز�ير � شر�يط �ير �� ���� مي باشند: 
1� ���ئ���ه صالحيت �� س���ا�ما� بنا�� � ��يانو��� ب���ر�� پيمانكا� � 

شنا��ها� معرفي شد� جهت حمل فر����� ها� نفتي. 
2� ����� تائيديه �� س���ا�ما� حسابرسي يا �عضا� جامعه حسابد���� 

�سمي مبني بر حسابرسي صو�� ها� مالي. 
3� �حر�� حد�قل �متيا� ���يابي كيفي. 

4� �طال� كامل متقاضي ش����ركت �� مناقصه �� نحو� حمل سوخت جز�ير 
كيش� قشم� سير�� خا��� هرمز� ال���� ال��� تنب بز�� � �بوموسي. 

پس �� ���يابي كيفي� �سنا� مناقصه بين مناقصه گر�� پذيرفته شد� تو�يع 
خو�هد شد. ضمنا� �گهي �� سايت www.shana.ir نيز ��� مي گر��. 

روزنامه اطالعات
سـال 1364
قيمت  هر  DVD  4000  تومان

عضويت  در    كانال  تلگرام  روزنامه  اطالعات 
همراه  با  عكس  و مطالب  خواندنى

https://telegram.me/ettelat

جهت كپى لينك به سايت
  www.ettelaat.com  مراجعه نمائيد.

آگهـى مناقصـه      (نوبت اول  )
����� فرهنگ � ��ش�ا� �سالمى ��نظر���� تعد�� 53 �ستگا� خو��� ش�خصى جهت حمل � نقل � سر�يس �يا� � �ها� خو� �� �� 

طريق مناقصه به شر� �ير ��گذ�� نمايد.
الف) شرح كار: 

تهيه و تامين و كرايه 53 دستگاه خودرو به مدت يكسال شمسى از تاريخ 96/1/1 لغايت 96/12/30
- مدل خودرو از سال 1392 به باال

ب) شركت كنندگان در مناقصه : 
شرايط عمومى شركت در مناقصه

1. توسط وزارت كار و اموراجتماعى تعيين صالحيت شده باشند .
2. حداقل 3 سال سابقه همكارى با سازمان ها، دستگاه هاى دولتى و يا نهادها و موسسات عمومى را داشته باشد و داراى قراردادهاى بيش 

از ده ميليارد ريال را داشته باشد 
3. داراى كد اقتصادى و گواهى ارزش افزوده از وزارت اقتصاد ودارايى را داشته باشد.

ج) تضمين شركت در مناقصه : 
شـركت كنندگان در مناقصه مى بايست مبلغ 800/000/000 ريال به عنوان سپرده شركت در مناقصه را به صورت ضمانت نامه بانكى ( مدت 

اعتبار حداقل 3 ماه از تاريخ ارايه پيشنهاد) تهيه و همراه با كليه مدارك ارسال نمايند.
د) مهلت و محل دريافت اوراق مناقصه : 

 واجدين شرايط صرفاً به صورت حضورى  با دردست داشتن معرفى نامه رسمى از تاريخ درج آگهى تا پايان وقت ادارى   روز دوشنبه 95/10/20جهت 
دريافت و تكميل اوراق مناقصه به نشـانى ميدان بهارسـتان – خيابان كمال الملك – سـاختمان مركزى وزارتخانه – طبقـه هم كف – اداره كل 

پشتيبانى و خدمات فنى اتاق شماره 19 و يا به سايت farhang.gov.ir و iets.mporg.ir  مراجعه نمايند .
هـ) مهلت و محل تحويل پاكت هاى پيشنهادى:

واجدين شـرايط مى توانند جهت تحويل پاكت هاى شركت در مناقصه تا پايان وقت ادارى روز شـنبه 95/11/2  به نشانى:تهران – ميدان 
بهارستان – خيابان كمال الملك – ساختمان مركزى وزارتخانه – دبيرخانه مركزى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 

*  جلسه با�گشايى پاكا� ��� چها�شنبه 95/11/6 ساعت 14 �� �فتر معا�نت توسعه مديريت � منابع  
تذكرات :

 1- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در قبول كليه پيشنهادات مختار مى باشد .
 2   - هزينه درج آگهى درروزنامه برعهده برنده مناقصه مى باشد .

 3-براى كسب اطالعات بيشتر متقاضيان مى توانند با شماره تلفن 38513034 تماس حاصل نمايند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى  ـ       اداره كل پشتيبانى و خدمات فنى 2667/ م الف

پزشک در ردای
 نخست وزیر
صفحه12



شنبه 4 دي 1395ـ 24 ربيع االول 1438ـ 24 دسامبر 2016ـ سال نودو يكمـ  شماره 26614 2اخبار داخلی

اعالم نقشه راه همكاري هاي ده ساله ايران و قرقيزستان
نقشه راه همکاریهای دهساله ایران و جمهوری 
قرقیزستان همزمان با سفر دکتر روحانی به بیشکک 

منتشر شد.
ایران و جمهوری قرقیزس���تان برای توسعه 
همکاری های خود در  حوزه های متنوع سیاس���ی ، 
اقتصادی و فرهنگی، یک س���ند همکاری دهساله 
منتش���ر  کردند.  سند همکاری بلند مدت میان دو 

کشور،
در نقشه راه همکاری های ایران و قرقیزستان 
که برای یک دوره دهساله تدوین  شده ، مسیرهای 
توسعه سریع همکاری های دو کشور در بخش های 
"سیاسی" ،"  تجاری و اقتصادی"،" نیرو و صنعت"، 
"حمل و نقل و ارتباطات"،" کش���اورزی و  صنایع 
فرهنگی و  همکاری های اس���تانی"،"  تبدیلی" ،" 
بشردوس���تانه، علمی و فنی،  گردشگری و حوزه 
امنیت و مبارزه با بالیای طبیعی و  و "  بهداشت " 

حفاظت محیط  زیست" هدفگذاری شده است. 
این برنامه همکاری درزمینه های مختلف به 

این شرح است: 
1- سیاسی

1- طرف ه���ا تقویت روابط دوجانبه را ادامه 
داده، از ارتباطات نزدیک در سطوح عالی حمایت 
خواهند کرد و به طور منظم در زمینه توسعه روابط 
دوجانبه، همکاری های بین المللی و منطقه ای مورد 

عالقه دو طرف تبادل نظر خواهند کرد.
2- طرف ها از افزایش تبادل هیات های متقابل 
بین مجلس ایران و پارلمان جمهوری قرقیزستان، 
کمیته های مربوطه و گروه های دوستی در سطوح 

مختلف حمایت می کنند.
3- طرف ها به طور منظم نشست های سیاسی 
بین دو کشور را برگزار خواهند کرد و ارتباطات 
منظم بین نهادهای دولتی دو کش���ور را تشویق 

می کنند و گسترش می دهند.
4- طرف ها همکاری در چارچوب سازمان 
ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و منطقه ای 
را تقویت کرده، از نقش س���ازمان ملل متحد در 
ایج���اد صلح، ثب���ات و امنیت در جهان حمایت 
می نمایند و به تقویت همکاری ها در بهبود کارایی 
و اصالح س���اختار سازمان ملل متحد و در سایر 

موارد ادامه می دهند.
2- تجاری و اقتصادی

1- طرف ها با تداوم و فعال سازی همکاری های 
دوجانب���ه تجاری و اقتصادی، از اجرای طرح های 
بزرگ دوجانبه و چند جانبه به صورت مش���ترک 

پشتیبانی می کنند.
2- طرف ها به صورت پیوسته در زمینه تبادل 
داده ه���ای آماری در زمینه تجارت دوجانبه، تبادل 
اطالع���ات در خصوص قوانین مدیریت تجارت 
خارجی، راهبردهای توس���عه اقتصادی و اقدامات 
انجام شده و همچنین اطالعات مرتبط با مناقصه ها 

و رویدادهای تجاری همکاری می کنند.
3- طرف ها اقدامات الزم را برای توس���عه 
معامالت تجاری، بهینه س���ازی ساختار تجارت و 

توسعه متوازن تجارت دوجانبه انجام می دهند.
4- طرف ها به منظور ایجاد شرایط مساعد برای 
تجارت دوجانبه، بهبود متقابل فضای سرمایه گذاری، 
حفظ حقوق قانونی و منافع س���رمایه گذاران به 

صورت مشترک تالش خواهند کرد.
5- طرف ها همکاری بین موسسات مالی و 
اعتباری را تقویت و نسبت به برگزاری نمایشگاه ها 
و همایش های تجاری و س���رمایه گذاری و تبادل 
هیات های تجاری تاکید می کنند. همچنین، از ایجاد 
و توسعه شرکت های مختلف از جمله در بخش 

تجارت کوچک و متوسط حمایت می کنند.
6- طرف ها از توسعه روابط بانکی و تشویق 
بانک های تجاری دو کش���ور برای ارائه خطوط 
اعتباری کوتاه مدت و بلند مدت برای توسعه روابط 
تجاری و بررسی شیوه های مناسب از پول های ملی 

)محلی( در تجارت دوجانبه حمایت می کنند.
7- طرف ها در زمینه توس���عه همکاری های 
معدنی، اکتشاف، زمین شناسی و تبادل هیات های 
تخصص���ی در زمینه معادن و برگزاری دوره ها و 

کارگاه های آموزشی تفاهم کردند.
8- طرف ه���ا برای ایجاد کمیته مش���ترک 
سرمایه گذاری بین دو کشور تالش خواهند کرد. 
9- طرفین توافق کردند به ارائه دس���تورالعمل به 
نهادهای مرتبط خود به اتخاذ اقدامات الزم برای 
تسهیل صدور روادید بر اساس اقدام متقابل برای 
رانندگان ش���رکت های حمل و نقل بین المللی دو 
کش���ور برای تسریع و تسهیل در تجارت بین دو 

کشور اقدام کنند.
3- نیرو و صنعت

1 – طرف ه���ا موافقت کردند همکاری های 
دوجانب���ه در زمینه های نفت و گاز، صنعت برق، 
برق آبی و منابع جدید نیرو از جمله همکاری در 
زمینه اجرای طرح های مشترک در زمینه های نیرو 

و صنایع را گسترش دهند.
2- طرف ها درچارچوب یادداش���ت تفاهم 
همکاری در زمینه نیرو و منابع برق آبی بین وزارت 
نیروی ایران و وزارت انرژی قرقیزستان و منعقده 
در جریان سفر رسمی رئیس جمهوری قرقیزستان 
به ایران در تاریخ 14 شهریورماه 1394 همکاری 
خواهن���د کرد. در این چارچوب راهکار ضمانت 
تعامالت بلند مدت طرف ها طبق قوانین و مقررات 

داخلی ایران و قرقیزستان ایجاد خواهد شد.
3- طرف هاهمکاری درزمینه آموزشی از جمله 
ساخت نیروگاه های برق آبی، خطوط انتقال برق و 
بهره برداری از منابع جایگزین انرژی های خورشیدی، 

بادی و انرژی زیستی را گسترش می دهند.
4-طرف ها توافق کردند س���رمایه گذاری در 
زمین���ه تولید لوازم خانگی، صنایع فلزی، مصالح 
س���اختمانی، ایجاد شرکت های مشترک در زمینه 
کش���اورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری و تبادل 
تجربه در زمینه س���اخت مسکن و شهرسازی را 

بررسی کنند.
4- حمل و نقل و ارتباطات

1- طرف ها در برنامه های کمیته های شورای 

هماهنگی و حمل و نقل س���ازمان همکاری های 
اقتصادی )اکو( به منظور ایجاد داالن های جایگزین 
حمل و نقل، حمل و نقل چند وجهی و توسعه 
ظرفیت حمل و نقل بین المللی، فعاالنه ش���رکت 

خواهند کرد.
2- طرف ها برای ایجاد شرایط مطلوب برای 
فعالیت شرکت های حمل و نقلی که در امر حمل و 
نقل جاده ای بین دو کشور فعال هستند، تالش کرده 
و اقدامات الزم را برای تامین و حفظ کامل حقوق 

قانونی و منافع کارکنان را انجام می دهند.
3- طرف ها بر اجرایی شدن یادداشت تفاهم 
همکاری در زمینه حمل و نقل هوایی بین سازمان 
هواپیمایی کشوری ایران و آژانس های هواپیمایی 
کشوری وابسته به وزارت حمل و نقل و ارتباطات 
جمهوری قرقیزس���تان، منعقده در 14 شهریور ماه 
1394 در ارتباط با برقراری پرواز مستقیم بین دو 

کشور تاکید کردند.
4- طرف ه���ا آمادگی خود را در زمینه های 
برگزاری دوره های آموزش���ی برای کارشناس���ان 
راه آهن، مشارکت و مطالعه در طراحی و ساخت 

خطوط راه آهن، ایجاد کارگاه مشترک تعمیر واگن، 
صدور خدمات فنی و مهندس���ی و فروش واگن 
مس���افربری و تعمیر و بازسازی واگن های باری، 

مسافربری، لوکوموتیو و بوژی اعالم کردند.
5-کشاورزی و صنایع تبدیلی

1- طرف ها همکاری های دو کش���ور را بر 
مبنای یادداشت تفاهم همکاری کشاورزی منعقده 
در تاریخ 14 شهریورماه 1394 بین وزارت جهاد 
کشاورزی ایران و وزارت کشاورزی و احیای اراضی 
جمهوری قرقیزستان از طریق تدوین و تکمیل بیش 

از پیش پایه های حقوقی فعال می کنند.
2- طرف ها همکاری در چارچوب پروژه های 
مش���ترک در زمینه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، 
صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت کشاورزی را 
مورد تشویق و حمایت قرار می دهند. همچنین از 
اجرای پروژه ها در زمینه علوم کشاورزی و نیز ایجاد 
شرکت های تبدیلی و فرآوری، مراکز نمایشگاهی 
تبدیلی، فرآوری محصوالت کش���اورزی و مراکز 

لجستیک در قرقیزستان حمایت می کنند.
3- طرف ها ش���رکت های دو کشور را برای 
توسعه بخش دامداری تشویق می کنند. همچنین، 
دو طرف در زمینه رعایت اس���تانداردهای گیاهی 
و بازرس���ی دامپزشکی بر مبنای مقررات مربوطه 
بین المللی و قوانین ملی دو کش���ور و مطابق با 
استانداردهای بهداشتی گیاهی و بازرسی دامپزشکی 

همکاری خواهند کرد.
4- طرف ها تالش می کنند ساز و کار تعامل 
و همکاری ادارات بازرس���ی دامپزشکی ایران و 
جمهوری قرقیزستان را به منظور ایجاد شرایط و 
صدور مجوز برای انجام صادرات و واردات دیگر 
محصوالت کشاورزی بین دو کشور ایجاد کنند.

5- طرف ها اقدام���ات الزم را برای حل و 
فصل مسائل مربوط به استفاده از بنادر ایران برای 
صادرات و حمل و نقل محصوالت کشاورزی و 
سایر محصوالت صنعتی قرقیزستان را به بازارهای 

جهانی انجام می دهند.
6- طرف ها همکاری در زمینه توسعه آبیاری، 
ب���ه کارگیری فن آوری های جدید و تجارب در 

اجرای پروژه های آبیاری را تقویت می کنند.
7- طرف ها همکاری در توس���عه تجارت 
متقابل محصوالت کشاوزی بین ایران و جمهوری 

قرقیزستان را گسترش خواهند داد.
همکاری های استانی  – 6

1- طرف ها با تالش برای توسعه همکاری های 
دوجانبه استانی، نسبت به افزایش روابط دوستانه 
بین ایران و اس���تان های جمهوری قرقیزستان از 
طریق وزارت خانه های امور خارجه دو کش���ور 

اقدام می کنند.
2- طرف ه���ا بر همکاری بین اس���تان های 
مازندران و خراس���ان رضوی ایران با استان های 
ایس���یکول و اوش جمهوری قرقیزستان و توسعه 
رواب���ط دوجانبه از طریق روابط خواهر خواندگی 
از طریق وزارتخانه های امور خارجه دو کش���ور 

تاکید می کنند.
7 - فرهنگی و بشردوس��تانه، علمی و فنی، 

گردشگری و حوزه بهداشت
1- طرف ها بر مبنای یادداشت تفاهم همکاری 
بین صدا و سیمای ایران و وزارت فرهنگ، اطالع 
رسانی و گردشگری جمهوری قرقیزستان، منعقده 
در 14 شهریورماه 1394 اقدام به تبادل برنامه های 
تلویزیونی از جمله فیلم، سریال، فیلم های کارتونی 

و موسیقی می کنند.
2- طرف ها با تالش در زمینه گس���ترش 
همکاری ه���ای فرهنگ���ی و هن���ری از جمله 
برگزاری هفته های فیلم، جشنواره ها، همایش ها و 
نمایشگاه های فرهنگی و هنری، برای سازماندهی 
سفر گروه های فرهنگی و هنری از جمله گروه های 
سینمایی و موسیقی به کشور دیگر و نیز توسعه 
هم���کاری در زمینه آم���وزش، تبادل و تکمیل 
تحصیالت فعاالن فرهنگی و هنری، مس���اعدت 

الزم را به عمل می آورند.
3- طرف ها نسبت به تبادل اطالعات خبری 

بین خبرگزاری ها در زمینه های سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی، علمی و ورزشی و جوانان اقدام خواهند 

کرد.
4- طرف ها با تحکیم همکاری موسسات و 
سازمان های جوانان، حسن تفاهم و دوستی بین 

جوانان دو کشور را تعمیق خواهند بخشید.
5- طرف ها با توس���عه همکاری آموزشی، 
از برقراری روابط بین دانش���گاه های دو کشور 

حمایت می کنند.
6- طرف ها همکاری در زمینه های آموزشی 
متخصصان بهداشت، محیط زیست، ساخت و 
ساز، مخابرات، معادن، صنایع تبدیلی و فرآوری 
مواد غذایی و سیستم تامین اجتماعی را توسعه 

می بخشند.
7- طرف ها بر اجرایی ش���دن یادداش���ت 
تفاهم همکاری در زمینه های بهداشت، پزشکی، 
دارو سازی و تجهیزات پزشکی منعقده در تاریخ 
3 دی ماه 1395 بین وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی جمهوری اسالمی  ایران و وزارت 

بهداشت جمهوری قرقیزستان تاکید کردند.

8- طرف ها با تحکیم همکاری ورزش���ی 
و تربیت بدنی، از اعزام تیم ها برای ش���رکت در 
مس���ابقات ورزشی در قلمرو یکدیگر حمایت 

می کنند.
9- طرف ها همکاری در بخش گردشگری را 
از طریق تبادل تجربه بین شرکت های گردشگری 
و تبادل اطالعات در زمینه ظرفیت های گردشگری 
در نشریه ها و شبکه های تلویزیونی معتبر ایران و 

جمهوری قرقیزستان و را توسعه می بخشند. 
10- طرف ها بر ارتقای همکاری های دوجانبه 
ورزشی از جمله تبادل کارشناسان، داوران، مربیان، 
تیم های ورزشی، شرکت کارشناسان و متخصصان 
دو کشور در رویدادهای بین المللی علمی و ورزشی 

و تبادل تجارب فنی و آموزشی تاکید کردند.
11- طرف ها بر تبادل تجربیات و اطالعات 
در زمینه نحوه حفاظت و مرمت بناها، محوطه های 
تاریخی و فرهنگی دو کش���ور و همکاری های 
فرهنگی از جمله برگزاری نمایشگاه های موزه ای، 
فرصت آموزشی، برگزاری همایش های تخصصی 
و کارگاه ه���ای آموزش���ی در زمینه موزه تاکید 

می کنند.
12- طرف ها بر تشویق بخش های خصوصی 
گردش���گری دو کشور برای حضور فعال متقابل 
در نمایشگاه های بین المللی گردشگری یکدیگر و 
توسعه همکاری های گردشگری تاکید می کنند. 

13- در چارچوب دیپلماسی عمومی، طرفین 
نسبت به توسعه همکاری بین سازمان های ذیربط 
اجتماعی و تحکیم روابط بین مردمی متقابل طبق 
قوانین و مقررات دو کشور اقدام و از آن حمایت 

می کنند.
8- امنی��ت و مب��ارزه با بالیای طبیعی و 

حفاظت محیط زیست
1- طرف ه���ا همکاری در زمینه امنیت از 
طریق نهادهای انتظامی، ارگان های اطالعات مالی، 
ادارات دفاع���ی و س���ازمان های امنیتی را ادامه 

خواهند داد.
2- طرف ها همکاری های تنگاتنگ در زمینه 
مقابله با تروریس���م، افراط گرایی، تجزیه طلبی، 
قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش سازهای 
آن و جرائم سازمان یافته فرامرزی، مهاجرت غیر 
قانونی، قاچاق انسان، جرائم سایبری، پولشویی، 
پوشش مالی تروریسم و افراط گرایی، تامین امنیت 
انرژی طبق قوانین داخلی هر یک از طرف ها و 
از طریق برگزاری دوره ها و سمینارهای مشترک 

آموزشی ادامه خواهند داد.
3- طرف ها در چارچوب سند همکاری های 
محیط زیستی و گرمایش جهانی کشورهای عضو 
سازمان همکاری اقتصادی )اکو(، همکاری های 
مشترک پیرامون مدیریت محیط زیستی، گرمایش 
جهانی و تغییرات آب و هوا را به منظور حفاظت 
از منابع طبیعی و کاهش انتشار گازهای گلخانه 

ای گسترش خواهند داد.
4- طرف ها آمادگی خود را برای همکاری 
متقابل در زمینه ه���ای آموزش مدیریت بحران 
و مقابل���ه با بالیای طبیع���ی و ارائه کمک های 

انساندوستانه اعالم می کنند. 
9 - سایر مقررات

1- طرف ها این برنامه را به طور دقیق اجرا 
و آن را با توجه به نیازها، اولویت ها و ظرفیت های 
متقابل اجرایی خواهند کرد. به همین منظور بین 
دولت های دو کشور، نهادهای دولتی و همچنین 
س���ازمان ها و شرکت های ذیربط، اسناد جداگانه 
همکاری در زمینه های مربوطه منعقد خواهد شد. 
مدت اعتبار سندهای مذکور از طریق قوانین معتبر 

هر دو کشور تعیین خواهد شد.
2- ای���ن برنامه با توافق طرف ها با توجه 
به نتایج به دس���ت آم���ده و همچنین نیازها و 
ظرفیت های توسعه همکاری بین دو کشور قابل 
تکمیل و تشخیص است. هر تغییر و تکمیل با 
پروتکل های جداگانه که بخش الینفک این برنامه 

محسوب می شود، انجام می گیرد.
بقیه در صفحه 14

قدرداني بشار اسد از حمايت هاي همه جانبه ايران از سوريه
رئیس جمهوری س���وریه ب���ا تمجید از نقش 
مثبت ایران و روس���یه در تحوالت سوریه بر تقویت 
همکاری های سه کش���ور ایران، روسیه و سوریه در 

زمینه های مختلف تاکید کرد.
حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقا وزارت 
امور خارجه که در چارچوب سفر منطقه ای به دمشق 
سفر کرده است، با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه 
دی���دار و گفتگو کرد . جابری انصاری در این دیدار با 
ابراز خرسندی از آزادی حلب اظهار داشت :بعد از این 
تحول مهم، در لحظه تاریخی و نقطه عطفی در بحران 
سوریه قرار داریم که نیازمند مدیریت بهینه امور سیاسی، 

میدانی و انسانی است.
معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه با ارائه 
گزارشی از آخرین تحرکات دیپلماتیک جاری از جمله 
نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو، این 
نشست را یک تحول مثبت و گام رو به جلو ذکر کرد 
و بهره گیری از همه ظرفیت های سیاسی منطقه ای و 
بین المللی برای تثبیت دستاوردها در سوریه و کمک به 

حل سیاسی بحران را ضروری برشمرد. 
جابری انصاری با اشاره به رایزنی های مستمر و 
نزدیک ایران با روسیه و سوریه، بر ضرورت گسترش 
هماهنگی های سه جانبه در مرحله فعلی و تالش در 
همراه سازی دیگر بازیگران موثر در بحران سوریه با 

حل سیاسی این بحران تاکید کرد.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم در این دیدار با 
ابالغ سالم گرم خود به مقامات جمهوری اسالمی ایران 

از حمایت های همه جانبه ایران از س���وریه در خالل 
بحران، تقدیر کرد .

رئیس جمهوری سوریه، آزادی حلب را از مهمترین 
دستاورهای میدانی دانست و بر استمرار مبارزه با تروریسم 
تاکید کرد. بشار اسد با تمجید از نقش مثبت ایران و 
روسیه در تحوالت سوریه بر تقویت همکاری های سه 

کشور در زمینه های مختلف تاکید کرد. 
رئیس جمهوری سوریه با اشاره به نقش منفی برخی 
کشورها در حمایت از گروه های تروریستی گفت :باید 

تالش کرد این کشورها از رویکرد گذشته خود فاصله 
بگیرند. در این دیدار همچنین آخرین تحوالت مربوط 
به همکاری های دوجانبه ایران و سوریه در زمینه های 
مختلف سیاس���ی و اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت و بر ضرورت تقویت این همکاری ها به 

ویژه در حوزه اقتصادی تاکید شد.
معاون عربی و آفریقا وزیر امور خارجه همچنین 
در دیدار با ولید معلم معاون نخست وزیر و وزیرخارجه 
سوریه با اشاره به روابط دوجانبه و همکاری های سیاسی 

و اقتصادی دو کشور بر ضرورت گسترش و تقویت این 
همکاری ها تاکید کرد. و ی با اشاره به موفقیت میدانی 
به دست آمده در حلب و تبریک این دستاورد، تدبیر 
سیاسی به موازات موفقیت های میدانی را یک ضرورت 
در مرحله کنونی برشمرد و با اشاره به تغییرات صورت 
گرفته در صحنه منطقه ای و بین المللی گفت: باید با تدابیر 
سیاسی صحیح و تقویت هماهنگی ها در کمک به حل 

سیاسی و خاتمه بحران در سوریه تالش کرد.
معاون عربی و آفریقا وزیر امور خارجه با اشاره 
به روابط دوجانبه و همکاری های سیاسی و اقتصادی 
موجود دو کشور بر ضرورت گسترش و تقویت این 

همکاری ها تاکید کرد.
وزیر خارجه سوریه هم در این مالقات با اشاره 
به تحوالت میدانی حلب گفت: دولت سوریه مصمم 

است سیاست مقابله با تروریسم را ادامه دهد.
ولید معلم افزود: حضور ایران، روسیه و حزب اهلل 
در سوریه، قانونی و بنا به درخواست دولت سوریه است 
و هیچ طرفی حق ندارد این حضور قانونی را با وجود 
غیر قانونی تروریست ها در خاک سوریه مقایسه کند.

وزیر خارجه سوریه با اشاره به این که برگزاری 
نشست سه جانبه در مسکو را می توان گامی مثبت خواندو 
ابراز امیدواری کرد کشورهایی که موجب تحمیل رنج 
و مصیبت بر مردم سوریه شده اند سیاست های گذشته 

خود را تغییر دهند.
دیدار جابری انصاری با سعد حریری

معاون وزیرخارجه کشورمان دردیدارباسعد حریری 

نخست وزیر جدید لبنان با ابراز خرسندی از موفقیت 
جریان های سیاسی، اجتماعی این کشوردر دستیابی به 
توافق و انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیر جدید، 
این تحول را الگوی قابل پیروی برای حل بحران های 

منطقه دانست.
جابری انصاری در این دیدار با ابراز خرسندی از 
موفقیت رهبران و جریان های سیاسی، اجتماعی لبنان در 
دستیابی به توافق سیاسی و انتخاب رئیس جمهوری و 
نخست وزیر جدید، این تحول را الگوی قابل پیروی 

برای حل بحران های منطقه دانست.
وی توافق لبنان را صدای عقل و حکمت خواند 
و خواس���تار پیروی دولت ها و ملت های منطقه از این 

الگوی برخاسته از سال ها تجربه در لبنان شد.
جابری انصاری افزود: بحران های منطقه راه حل 
نظامی ندارد و جنگ نه فقط به حل مشکالت نمی انجامد، 
بلکه به فرس���ایش توانمندی های منطقه منجر شده و 
برنده ای جز رژیم صهیونیس���تی ندارد. سعد حریری 
نخست وزیر لبنان هم در این دیدار با اشاره به همدلی 
همه طرف ها در لبنان اظهار داشت: اگر همدلی در بین 
طرف های لبنانی نبود، امکان دستیابی به توافق فراهم 
نمی شد. نخست وزیر لبنان افزود: این موفقیت ناشی از 
شناسایی حقوق هر یک از طرف های لبنانی از سوی 

طرف های دیگر بود.
سعد حریری افزود: برای حل بحران های منطقه 
ضرورت دارد مشارکت همه دیدگاه ها در اداره کشور 

به رسمیت شناخته شود.

سخنگوی وزارت خارجه: »اشتباه« نه در مذاكره بود، نه برجام

سخنگوی وزارت امور خارجه، توضیحات جدیدی 
را درباره آنچه به نقل از محمدجواد ظریف در کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شده بود، 

ارائه کرد.
بهرام قاسمی اظهار داشت: آنچه در جلسه مشترک 
شورای معاونین وزارت خارجه و اعضای کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس بیان شد با فرض بسته 
و محرمانه بودن جلسه و تضمین عدم انتشار مفاد آن از 
سوی اعضای محترم جلسه بود. مطالبی که در این جلسه 
از سوی طرفین مطرح شد از مقوله موضوعات محرمانه 
و غیر قابل بهره برداری برای تبلیغات داخلی به شمار 
می رفت. البته وقتی از کلمه محرمانه سخن گفته می شود، 
مفهوم آن محرمانه بودن برای مردم آگاه ایران نیست، بلکه 
دقیقا برای ناشنیده شدن آن توسط عناصر بیگانه و دشمنان 
منافع و مصالح ملت بزرگ ایران است. آنانی که حاضرند 
برای به دست آوردن اطالعات کوچکی از درون نظام، 
دست به هرکاری بزنند. بی شک درز این گونه اطالعات 
درون حاکمیتی حتی به صورت ناقص و خالف حقیقت 
می تواند مورد بهره برداری س���وء قرار گیرد. آحاد مردم 
فهیم ایران و همه نخبگان بر این واقعیت مسلم آگاهند که 
مقوله کار سیاست خارجی در هر کشوری از موضوعات 
حساس و عمدتا غیر علنی است و بر این اساس اولویت 
اساسی و بنیانی وزارت امور خارجه همواره و همیشه در  
چارچوب حفظ و نگهداری اسرار نظام بوده است. وزارت 
امور خارجه نمی تواند و نباید بر اساس قوانین و مقررات 
کشور و وظایف ذاتی خود هرگونه اطالعاتی را منتشر 
کند ، لذا همانگونه که مستحضرند در کشور های مختلف 
اسناد و مدارک سیاست خارجی در دوران های خاص و 

با زمانبندی های دقیق قابل رویت و انتشار است.
بهرام قاس���می در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری 
جمهوری اسالمی افزود: بنای وزیر محترم امور خارجه 
و وزارت امور خاجه به عنوان متولی اصلی سیاس���ت 
خارجی جمهوری اسالمی ایران، عدم ورود به مباحث 

پایین دس���تی و درگیر شدن در رقابت های کم ارزش 
سیاسی است که متاسفانه کم شمارانی آگاهانه و به عمد 
به کار برنامه ریزی و طراحی آن اشتغال دارند. برای وزارت 
امور خارجه جمهوری اس���المی ایران به عنوان یکی از 
ویژه ترین نهاد ها و سازمان ها با اهداف خاص که درگیر 
مستقیم منافع و امنیت ملی کشور است مصلحت های 
نظام اولویت نخست است، در غیر این صورت و با زیر 
پا گذاشتن قوانین و مقررات و تمامی ابعاد مختلف مصالح 
کلی کشور می توان برای تمامی اتهامات، گفتار خالف 
واقع، نادرستی ها و کژ فهمی ها  یا تمامی ناجوانمردی های 
دیده شده طی روزهای اخیر و حتی آنچه در سالی که 
گذش���ت و توسط همان اندک شماران و قلیل مدعیان 

مطرح شد، پاسخی به سزا و در خور داشت. 
قاسمی مجدداً تاکید کرد: بعید می دانم مخالفان سیاست 
خارجی کشور ندانند که وزارت امور خارجه به دلیل همان 
پایبندی ها که در باره آن توضیح دادم نمی تواند و نباید به 

برخی از موضوعات به طور علنی ورود کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: آنچه وزیر 
محترم امور خارجه در جلس���ه محرمانه با اعضای محترم 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کردند نه متضمن 
اشتباه در مذاکره و نه موضوع برجام بوده است؛ بلکه بیان  
موضعی در موردی مشخص بود که از قضا همین منتقدین 
از آن موضع اتخاذ ش���ده بسیار خرسند شدند و آن را در 
چارچوب اهداف کار شکنانه و غیر منصفانه خود یافتند .

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار داشت: 
وزارت امور خارجه در صورت نیاز بی تردید شهامت 
پذیرش هرگونه اشتباه احتمالی خود را خواهد داشت. اما 
شاید اشتباه در این بود که پیرامون شرایطی که پیش از 
شروع مذاکرات، در اثر سیاست های غلط قبلی بر کشور 
تحمیل شده بود به اندازه کافی صحبت نشد و در یک 
سال گذشته سکوت شد و پاسخ شبهات داده نشد، چون 
برای  وزارت امور خارجه قطعا حفظ منافع ملی یک اصل 
قطعی و خدشه ناپذیر بود و همچنان به عنوان یک خط 
قرمز باقی خواهد ماند. جای تاسف است که برخی برای 
رسیدن به اهداف زودگذر و اغراض و منافع شخصی با 
خیانت در امانت و وارونه جلوه دادن واقعیات منافع و 

امنیت جمهوری اسالمی ایران را به خطر می اندازند.
قاسمی در پایان اظهار داشت: وارونه جلوه دادن حقایق و 
جو سازی های عده ای خاص در یک سال اخیر،  پاسخ های 
مستدل، قاطع و محکم دارد اما  اولویت اصلی و اساسی 
وزارت امور خارجه حفظ منافع و مصالح ملی اس���ت و 
مدیریت وزارت امور  خارجه به عنوان یک سازمان فراجناحی 
حاضر به قربانی کردن منافع مردم ش���ریف ایران در پای 

بازی های کوته نظرانه سیاسی و جناحی نخواهد شد .

س���رویس سیاسي – اجتماعي: همایش ملی »صدف 
کوثر« ویژه بزرگداش���ت حض���رت خدیجه)س( ، با پیام 

رهبرمعظم انقالب برگزار شد.
 به گزارش ایسنا ، فیلم دیدار دست اندرکاران همایش 
ب���ا حضرت آیت اهلل العظمي خامنه ای رهبر معظم انقالب 
وبیانات ایش���ان در این مالقات ، پریروز در مراسم آغاز به 
کار این همایش در مجتمع آموزش عالی امام خمینی)ره( 

به نمایش درآمد.
به گزارش خبرگزاري شبستان، متن سخنان رهبر معظم 
انقالب درباره حضرت خدیجه )س ( به شرح ذیل است:
»حضرت خدیجه )سالم اهلل علیها( حقیقتا مظلوم هستند، 
زیرا شرف همسری پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( درباره ایشان 

دارای ارزش مضاعف است.
 دیگران مشرف به شرف همسری پیامبر گرامی اسالم 
)صلی اهلل علیه وآله( ش���دند، ام���ا رنج هایی که پیامبر اکرم 
)صلی اهلل علیه وآله( در عمده دوره رسالت خود به آنها مبتال 

بودند، این رنج ها را ندیدند.
 پیامبرگرامی اسالم )صلی اهلل علیه وآله( به مدت 10 سال 
که در مدینه زندگی می کردند، دارای عزت، احترام و زندگی 
راحت نس���بت به آن دوران بودند، اما حضرت خدیجه 
)سالم اهلل علیها( دوران رنج و سختی های پیامبر گرامی اسالم 

)صلی اهلل علیه وآله( را تحمل کردند.
 نفس ایمان آوردن حضرت خدیجه )سالم اهلل علیها( به 
پیامبر گرامی اسالم )صلی اهلل علیه وآله( مهم است؛ اولین کسانی 
که به پیامبر گرامی اسالم )صلی اهلل علیه وآله( ایمان آوردند، امام 
علی )ع( و حضرت خدیجه )سالم اهلل علیها( بودند که امتیاز 

بزرگی است و ارزش بسیار باالیی دارد.
 عبور کردن و صرف نظر کردن از عقایدی که انسان، 
سال های متمادی با آنها زندگی کرده است، آسان نیست؛ 
اما حضرت خدیجه )سالم اهلل علیها( با فطرت پاک خود، به 
حقانیت و صدق گفتار پیامبر گرامی اسالم )صلی اهلل علیه وآله( 

پی بردند.
 بخشش ثروت به زبان آسان است، اما این که انسان، 
همه ثروت خود را صرف کاری کند، کار آس���انی نیست؛ 
حضرت خدیجه )سالم اهلل علیها( همه ثروت خود را در راه 
ترویج اسالم و تقویت پیامبر گرامی اسالم )صلی اهلل علیه وآله( 

انفاق کردند.
 حضرت خدیجه )س���الم اهلل علیها( دچار سختی ها و 
مشکالت طاقت فرسا شد که یکی از آنها ماجرای شعب 
ابوطالب است که سختی های زیادی در این دوران متحمل 

شد، اما ایمان خود را محکم نگه داشت.
 قرآن درباره کسانی که قبل و بعد از فتح مکه انفاق 
می کنند، سخن گفته است، اما حضرت خدیجه )سالم اهلل علیها( 
قبل از فتح مدینه و قبل از این که زندگی راحت، حکومت، 
تسلط وقدرتی در اختیار پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( قرار گیرد، 
در حال نهایت شدت، هم مال و هم جان خود را در راه 

اسالم انفاق کردند.
 فضایل حضرت خدیجه )سالم اهلل علیها( بسیار زیاد 
اس���ت؛ آن حضرت مظلومه و در حقیقت، غریب هستند. 
برخی افراد، حضرت خدیجه )سالم اهلل علیها( را مادر 11 امام 
)علیهم السالم( می خوانند، اما ایشان در واقع مادر 12 امام 
)علیهم السالم( هستند؛ زیرا امام علی )علیه السالم( را به 

مدت چند سال در دامان خود پرورش دادند.
 برگزاری این همایش، مهم و ارزش���مند اس���ت و 
برکات زیادی خواهد داشت و امید است که مسئولین این 
همایش، اجر خود را از پیامبر گرامی اسالم )صلی اهلل علیه وآله( 

بگیرند«.
بیانات آیت اهلل العظمي عبداهلل جوادی آملی 

آیت اهلل العظمي عبداهلل جوادی آملی از مراجع عظام 
تقلید و استاد تفسیر حوزه علمیه در این مراسم با بیان این 

که اقتصاد ربوی اقتصاد جاهلی است، تاکید کردند: حضرت 
خدیج���ه)س( فرهنگ عقالنیت را در جامعه جاهلی پیاده 

کرد، زیرا با اقتصاد ربوی رایج مبارزه کرد.
ایش���انبا بیان این که در برپایی این همایش دیرعمل 
کرده ایم، اظهار داشتند: در جاهلیت معیار، پذیرفتن بود و اگر 
ملتی تصدیق و ردش بر تقلید از گذشته وابسته است این 
ملت مرده است ولی خدیجه قبل از بعثت به نبوت انبیاء 

ابراهیمی معتقد بوده است.
امام صادق)ع( فرمودند اگر کس���ی می خواهد محقق 
و عالم باش���د، نباید دالل علم باش���د. این فرد باید بفهمد 
که چه آورده است نه این که دیگران چه چیزی آورده اند 
زیرا میان دالل علم و مفسر و متکلم فرق است و خدیجه 
درعص���ر داللی موحد و عاقل بود ، آیا ارزش ندارد چنین 

مادری را بشناسیم.
 این مرجع تقلید تاکید کردند: مومن برای تصدیق و رد 

چیزی باید برهان و استدالل داشته باشد، ولی کافر این طور 
نیست، به همین دلیل به تقلید از نیاکان خویش بت می پرستند 
و در چنین عصری مادر ما حضرت خدیجه)س( زاهد ، عاقل 

و پاکدامن بود و ما به وجود او فخر می کنیم.
 آیت اهلل العظمي جوادی آملی با بیان این که حضرت 
خدیجه فرهنگ عقالنیت را در فضای جاهلی پیاده کرد، 
افزودند: در جاهلیت ربا پیمان اقتصادی رسمی و دامن فروشی 
هم رسمی بود که هر دو را خدیجه خط بطالن بر آن کشید 
و هم ربا و هم آلودگی را تحریم و همه تجارت خود را 

در راه دین فدا کرد.
 ایشان اظهار داشتند: خدیجه فرهنگ ، اقتصاد و تجارت 
را تغییر داد و اگر می بینید ائمه این همه خضوع در پیشگاه 
آن حضرت دارند نه فقط چون مادر ایشان است بلکه به 

خاطرمقام و شان آن حضرت است. 
آیت اهلل العظمي جوادی آملی افزودند: اکنون هم باید با 
تاسی از آن حضرت بانک های ربوی را تحریم کنیم و اگر 
می خواهیم این مادر از ما راضی شود باید مسیر او را برویم 

زیرا این جزء حقوق ایشان بر گردن ماست.
 این مرجع تقلید با بیان این که فقط به زیارت رفتن 
آنان، نشانه احترام نیست بلکه باید راه آنان را برویم، تاکید 
کردند: خدیجه مال التجاره خویش را در اختیار پیامبر)ص( 
قرار داد؛ ایش���ان مریم ثانی برای ماست از این رو نه فقط 
الگوی زنان بلکه الگو برای همه افراد است، همانطور که 
آسیه و مریم الگو برای همه جامعه خوب هستند، البته حقوق 
جسمی میان زن و مرد متفاوت است ولی هیچ کمالی در 

اسالم مشروط به ذکور و اناث بودن نیست.
 ایشان همچنین گفتند: حوزه باید بماند و مبلغ و امام 

جماعت و عالم تربیت کند ولی نباید همه دنبال این مسائل 
بروند و کسی که مستعد هست باید به سمت اجتهاد برود تا 

کسانی بتوانند شبهات و سؤاالت فقهی را پاسخ دهند.
ضرورت الگوگیری از حضرت خدیجه

 آیت اهلل العظمي ناصرمکارم شیرازی هم با رد شبهاتی 
درباره س���ن و ازدواج حضرت خدیجه)س( قبل از ازدواج 
با پیامبر)ص(، با بیان این که حضرت خدیجه برای هر زن 
و مردی الگوس���ت، افزودند: مقاومت آن حضرت در دوره 
شعب ابیطالب الگویی برای ما ست تا در زمان تحریم و فشار 
اقتصادی با تأسی به آن حضرت در مقابل دشمنان بایستیم.

 ایش���ان با تش���کر از برپایی این همایش گفتند: از 
ویژگی های این همایش آن اس���ت که برای بانویی بسیار 
واالمقام و مجاهد تشکیل شده است که عده ای خدمات ایشان 
را به فراموشی سپرده اند و می توان او را بانوی مظلومه نام 
گذاشت در حالی که الگوی بسیار ارزنده ای برای مجاهدان 

راه خداس���ت. حضرت خدیجه از مصادیق بارز کالم امام 
علی)ع( اس���ت که فرمودند در مسیر هدایت و خداوند از 
کمبود همراه وحشت نکنید؛ حضرت خدیجه در ابتدای راه 
حمایت از پیامبر)ص( تک و تنها بود اما وحشتی به خود 
راه ندادند و تا آخر محکم ایس���تادند؛ او می گفت خدا با 

ماست و کسی که خدا با اوست، تنها نیست.
 او نخستین کسی بود که به پیامبر)ص( ایمان آورد و 
در کنار او مانند کوه استوار ایستاد؛ معروف است هر زمان 
پیامبر)ص( به خانه می آمد بدن نازنینش بر اثر س���نگ های 
دشمنان مجروح بود؛ این بانوی صبور زخم ها را می بست و آن 
حضرت را دلداری می داد؛ یکی از نشانه های مظلومیت ایشان 
آن است که تنها دوره مشقت بار زندگی پیامبر)ص( را دید و 

زنده نماند تا دوره عظمت و حکومت پیامبر را ببیند.
 ای���ن مرجع تقلید گفتند: او با غم و اندوهی جانکاه 
چشم از جهان بربست و پیامبر و دخترش فاطمه زهرا)س( 
را داغدار کرد، در حالی که وظیفه خود را در حمایت از 
اسالم انجام داده بود؛ زوایای زندگی این بانوی بزرگ واقعا 
مطالعه کردنی است؛ معروف است که آن حضرت در زمان 
ازدواج 40سال داشته و با دو نفر دیگر قبل از پیامبر ازدواج 
کرده بود، ولی هر دو مس���اله از نظر محققان کامال منتفی 
و اشتباه است؛ او به هنگام ازدواج یا 25ساله و یا 28ساله 
و دوشیزه بود و شوهرانی را که به ایشان نسبت می دهند 

شوهران خواهر ایشان بوده اند.
 ایشان افزودند: ابن العماد حنبلی نقل کرده است که 
خدیجه هنگام ازدواج با پیامبر بیست و هفت ساله بوده است 
و گروه زیادی از علمای شیعه و سنی هم به این حقیقت 
اعت���راف کرده اند. حضرت خدیجه به رغم نکوهش زنان 

عرب مبنی بر ازدواج با پیامبر با افتخار خواستگاری ابوطالب 
برای پیامبر را پذیرفت و مهریه تعیین شده هم 90مثقال طال 
بود که خدیجه فرمود 90مثقال طال را من خودم به پیامبر 
هدیه می کنم و چنین شد؛ این بانوی بزرگوار دائما مظلوم و 
در فشار بود؛ در داستان تولد حضرت زهرا)س( هم کسی 
به کمک آن حضرت نیامد تا این که چهار زن بهشتی در 

خدمت آن حضرت آمدند. 
 این مرجع تقلید با اشاره به فضائل آن حضرت تاکید 
کردن���د: پاکدامنی آن حضرت در عصر جاهلیت که دوره 
آلودگی زنان بود زبانزد عام و خاص بود و لقب طاهره به 
ایشان داده بودند؛ ابن هشام می گوید آن حضرت از شدت 
عفاف به عنوان طاهره خطاب می شد. فضیلت دیگری که 
درباره آن حضرت آورده شده، این است که خدیجه سیده 
زنان عالم در دوره خود بود؛ عاقل، پرهیزگار، سخاوتمند و 
از اهل بهشت است؛ کسی است که پیامبر او را ستوده و 

بر زنان دیگر برتری داده است.
 ایش���ان با بیان این که خدیجه را می توان ام االئمه 
نامگذاري کرد برای این که مادر حضرت زهرا هس���تند، 
افزودند: ایشان در سال های سختی پیامبر کنار ایشان بود و 
کمک می کرد و قبل از همه به نبوت پیامبر ایمان آورد و با 
تمام وجود پیامبر را دوست می داشت و راستگو می دانست 

و از او حمایت می کرد.
 آیت اهلل العظمي مکارم ش���یرازی با اشاره به شبهات 
بیان شده درباره حضرت خدیجه گفتند: متعصبان با تاریخ 
اسالم بازی کرده اند و مخصوصا عمال بنی امیه این مساله را 
به حد اعلی رساندند؛ عالمه امینی نکته جالبی فرموده است 
که کسانی که به نوعی با امام علی)ع( ارتباط و دوستی داشتند 
از سوی بنی امیه تخریب می شدند از جمله ابوذر که مقام 
واالیی در اسالم داشت، گفتند ابوذر کمونیست بوده است 
زیرا کلمه »مال اهلل« را به کار می برد؛ عالمه امینی این کلمه 
را در قرآن و بیانات ائمه)ع( و پیامبر جمع آوری کرد و نشان 
داد که ابوذر چون عالقه خاصی به امام علی داشته است، 

دشمنان سعی کرده اند وصله ای به ایشان بچسبانند.
این مفس���ر قرآن افزودن���د: درباره حضرت خدیجه 
هم این طور اس���ت و کس���انی که خواسته اند زنان دیگر 
را برتر نش���ان دهند وصله ازدواج و 40س���اله بودن را به 
ایشان چسبانده اند،ولی اینها نمی دانند وصله ای هم به پیامبر 
می چس���بانند که پیامبر برای دارایي هاي خدیجه با ایشان 

ازدواج کرده است.
ایشان گفتند: زندگی حضرت خدیجه واقعا الگو برای 
همه زنان و مردان است؛ قرآن در سوره تحریم آیات 11و 
12فرموده است که زندگی حضرت آسیه و مریم)س( درسی 
برای مومنان اعم از زنان و مردان است و زندگی حضرت 
خدیجه هم می تواند الگو برای مردان و زنان در طول تاریخ 
باش���د، لذا باید از حضرت خدیجه الگوگیری کنیم و اگر 
روزی جامعه مورد تحریم و فش���ار اقتصادی و سیاسی از 
س���وی دشمنان قرار گرفت باید با الگوگیری از ایشان در 

مقابل این فشارها و تحریم ها مقاومت کنیم.
 آیت اهلل العظمي مکارم ش���یرازی مشکل مهم جهان 
اسالم را تکفیر دانستند و تاکید کردند: تکفیری ها با حمایت 
دشمنان آتش اختالف را میان مسلمین ایجاد کرده اند و برای 
مبارزه با اینها باید به طور همزمان در جبهه سیاسی، نظامی و 
فرهنگی کار کنیم تا ریشه افکار انحرافی سوزانده شود زیرا 
تا ریشه افکار آنان سوزانده نشود مبارزه سیاسی و نظامی به 

تنهایی کافی نیست.
 ایش���ان با اش���اره به زادگاه تکفیر و تدوین کتابی با 
89سند قابل قبول در این باره، گفتند: با این تحقیقاتی که 
به سفارش بنده انجام و در قالب کتابی منتشر شده است 
این اسناد آورده شده و معلوم شده که ریشه اصلی افکار 

تکفیری عربستان و وهابیت است.

 رهبر معظم انقالب: حضرت خدیجه)س( همه ثروت خود را در راه ترویج اسالم انفاق کردند

یادداشت سردبیر

شهرنشيني و شهروندي
 بقیه از صفحه اول

تونیس به نکته جالبي اشاره مي کند. او مي گوید در 
گمنشافت )روستا( وقتي کسي مي پرسد »حالت چطور 
است؟« در واقع مي خواهد از وضع جسماني و شرایط 
خانوادگي و احیاناً مش��کالت فرد مطلع شود، اما در 
گزلشافت )شهر( این جمله فقط یك تعارف و براي 
رعایت ادب است و هیچ معنایي ندارد. بر همین اساس، 
وقتي در شهر زندگي مي کني هرگز از زخم معده ات 
براي دوستي که در خیابان از تو مي پرسد »حالت چطور 
است؟« تعریف نکن، چون این عبارت فقط یك تعارف 

است و تو در پاسخ باید بگویي مرسي!
اما این یك سوي داستان است. جامعه شهري براي 
اینکه بتواند در انبوهه اي از انسانها با خاستگاه ها و 
س��الیق متفاوت، به حیات و نظم خود ادامه دهد، 
باید به قوانین معیني تن دهد. این قوانین در مواردي 
به نفع ش��هروند اس��ت و او را از امتیازي برخوردار 
مي کن��د )حق��وق( و در مواقعي به نفع طرف مورد 
تعامل شهروند است و شهروند باید با تن دادن به آن، 
طرف مقابل را از امتیازي برخوردار کند. )تکالیف( 
چون جامعه ش��هري عب��ارت از کنش هاي متقابل 
پایداري است که در ساختارهاي نظام مند و تعریف 

شده متبلور مي شود.
طرف تعامل شهروندان، از یك سو سایر شهروندان 
هستند و از سوي دیگر، دولت )به معناي حاکمیت(. 
شهروندان نسبت به یکدیگر و نسبت به دولت وظایفي 
دارند و درست به همین رو از حقوقي نیز برخوردارند. 
امکان ندارد که شهروندي نسبت به دولت وظیفه داشته 

باشد اما از حقوقي بهره مند نباشد. 
در واقع حقوق شهروندان از دولت، همان تکالیف 

دولت نسبت به شهروندان است. 
دولت هایي که شهروندان را یکسره صاحب وظایف 
و تکالیف مي دانند اما وظایف خود در برابر شهروندان 
را به رسمیت نمي شناسند، قطعاً دولت هاي موجه و 
مش��روعي نیستند و شهروندان نیز خود را در برابر 
آنان ملزم به انجام تکالیف نمي دانند. در آن س��و، 
ش��هرونداني که دولت ها را یکسره مکلف به انجام 
خدمات بدانند اما خود را در برابر دولت ها و به ویژه 
در برابر سایر شهروندان، صاحب تکلیف ندانند، قطعًا 
از عنوان شهروندي برخوردار نیستند. چه، دولت ها، بر 
مبناي اصل تعریف شده، برخاسته از میثاق شهروندان 
و عص��اره انتخاب آگاهانه آنانند. بنابراین دولت ها، 
نماینده س��ایر ش��هروندانند و از این روست که هر 
شهروند باید به دولت به عنوان وکیل و نماینده ملت 
� یعني شهروندان � احترام بگذارد و تکالیف خود 
را در برابر دولت )یعني سایر شهروندان( به درستي 
ادا کن��د بنابراین عرصه دولت از ملت قابل تفکیك 
نیست و براي همین اصطالح »دولت � ملت « در قرن 

بیستم به وجود آمد. 
وقتي شهروندي، اموال عمومي را تخریب مي کند، 
حقوق سایرین را زیرپا مي گذارد، مالیات نمي پردازد، 
در اداره دولتي یا عمومي کارش را به درستي انجام 
نمي دهد، مرتکب فساد اداري یا مالي مي شود اساسًا 

از معناي شهروندي خارج شده است. 
آنچه در صدر مقاله آمد که در ایران بیشتر شهرنشین 
داریم تا شهروند از این روست که بسیاري مردمان، 
عرصه ه��اي عموم��ي را متعلق به دولت مي دانند و 
حقوقي براي سایر هموطنان قائل نیستند و اساساً براي 
این معنا آموزش الزم را ندیده اند. براي همین است 
که غالباً اگر از سرنشین خودرو گران قیمت که قوطي 
نوش��ابه اش را از پنجره خودرو پرت مي کند وسط 
خیابان، بپرسید چرا این کار را کردي؟ ممکن است 
بگوید چطور مگه؟! این رفتارها و بسیار رفتارهایي 
از این دس��ت، نشان  مي دهد شهرنشینان عرصه هاي 
عمومي را متعلق به دولت مي دانند نه خودش��ان و 
سایر همشهریان و جالب است که دولت ها را نوعًا 
در برابر خود مي دانند و نه در کنار خود. این دیدگاه 

گمان دارد که دولت ها از آن ها مالیات مي س��تانند، 
در مواقع ضروري از جمله انتخابات از آنها استفاده 
مي کنند، اما وظایف خود را در برابر شهرنشینان � یا 
شهروندان � انجام نمي دهند و شهروندان هم ابزارهاي 
قدرتمن��دي در اختیار ندارند که دولت هاي صاحب 
قدرت را مجبور به ایفاي وظایف و انجام تکالیفشان 
کنن��د. بنابراین، عرصه هاي عمومي که از نظر آن ها 
محل جوالن دولت هاست، جایگاه تالفي کردن است. 
خانه اش را تمیز مي کند و زباله اش را در پیاده رو � 
که عرصه دولت اس��ت � مي ریزد، ساحل را آلوده 
مي کند، درخت را مي خشکاند و از پشت سر افسر 
راهنمایي � که مأمور دولت اس��ت � وارد خیابان 
یکطرفه مي شود. نیك که بنگریم، عرصه هاي عمومي 
ما،  جایگاه تقابل شهرنشینان با دولت هاست. از آسیب  
رساندن به اموال عمومي تا ساخت و ساز غیرمجاز 

و تجاوز به حریم معابر عمومي.
دولت ه��ا اگر مي خواهند شهرنش��ینان تبدیل به 
»شهروند« شوند باید ابتدا حقوق آنها را به رسمیت 
بشناسند و همزمان با آن، وظایف و تکالیف خود در 

قبال شهروندان را به درستي عمل کنند. 
فرام��وش نکنیم م��ا در جامعه اي زندگي مي کنیم 
که بس��یاري از اختالفات بر سر آن است که اساسًا 
دولت ها از بس��یاري از وظایف و تکالیف خود در 
قبال شهرنشینان )شهروندان( آگاه نیستند و بسیاري از 
حقوق شهروندان را به رسمیت نمي شناسند و ایضًا 
ش��هروندان نیز از حقوق و تکالیف خود ناآگاهند. 
در بس��یاري از میزگردهاي تلویزیوني که با حضور 
نمایندگان دولت ها و کارشناس��ان غیردولتي برگزار 
مي شود، اساساً دعوا بر سر آن است که یك طرف 
مي گوید این کار از وظایف دولت اس��ت و نماینده 

دولت مي گوید چه کسي چنین گفته است؟!
سخن را کوتاه کنیم. براي دستیابي به رابطه اي پایدار 
و س��ازنده میان دولت)همه دولت ها( با مردم)همه 
شهروندان( ابتدایي ترین کار، آگاه شدن هر دو سوي 
معادله از حقوق و تکالیف خود اس��ت. آگاهي گام 
نخست براي اجراست و ممکن است اجراي حقوق 
شهروندي کماکان زمان بر باشد، اما مي توان امیدوار 
بود که پس از اجراي آن، جامعه ایران از »شهرنشین 
محور« به »ش��هروند محور« تغییر وضعیت دهد و 
هزینه ه��ا و انرژي هاي بس��یاري که تاکنون صرف 
اصطکاك میان شهروندان و دولت ها مي شده است، 

صرفه جویي و جهت دهي شود.
از همین رو، منشور حقوق شهروندي که هفته پیش 
توسط دولت ارائه و منتشر شد گام بسیار خوش یُمني 
براي آغاز آگاهي شهروندان و حاکمیت از حقوق و 
تکالیف خود اس��ت. بسیاري از مخالفان دولت، این 
منشور را یك کار تبلیغاتي و سیاسي خواندند که در 
آستانه انتخابات ریاست جمهوري رخ داده است. ما 
از نیّت و پشت پرده ماجرا هیچ اطالعي نداریم،  اما 
این منشور را اگر یکایك شهروندان بخوانند به حسي 
مطبوع خواهند رسید و احساس خواهند کرد باالخره 
ی��ك بار دولتي حقوق مردم را به صورت ش��فاف 
روي لوحي به آنها ارائه کرده است. وانگهي، حقوق 
شهروندي چنان از اهمیت و ضرورتي برخوردار است 
که حتي اگر دولت، صرفاً با غرض تبلیغاتي و انتخاباتي 
چنین منشوري را تدوین و منتشر کرده باشد، باز هم 
ذره  اي از اهمیت آن نمي کاهد، چرا که از یك س��و،  
آگاهي بخشي، في حد ذاته هیچ منافات و تضادي با 
رخدادهاي دیگر، حتي انتخابات،  ندارد و از دیگر سو، 
منشور حقوق شهروندي یك سند قابل افتخار و یك 

اتفاق بي سابقه در تاریخ معاصر ایران است.
بنابرای��ن، بهترین و عاقالنه ترین کاري که منتقدان 
مي  توانند در قبال منشور حقوق شهروندي انجام دهند 
آن اس��ت که خود را در آن ش��ریك و با  آن همسو 
کنند تا در اعتبار و افتخار این حرکت ارزش��مند و 
انکارناپذیر سهیم شوند و با نقد مشفقانه، راه را بر بهتر 
و کامل تر شدن و قرار گرفتن در مسیر اجرا هموار 
کنند نه اینکه با مخالفت با منشور، خداي ناکرده خود 
را از چشم نسل جوان و پویا و عالقه مند به بالندگي 

و ترقي و حقوق شهروندي، بیندازند.

در مراسم اختتامیه همایش ملی صدف کوثر، پژوهشگران برگزیده مورد تجلیل قرار گرفتند
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 نشست ماکس وبر و دانشگاه مدرن برگزار می شود
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و 
فناوری با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران در ادامه مجموعه نشست های 
فلسفه و دانشگاه نشست ماکس وبر و دانشگاه مدرن را با سخنرانی حسنعلی 
نوذری برگزار می کند. این نشست دوشنبه ۶دی ماه ساعت ۱۲و سي دقیقه 
الی ۱۴در محل پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی واقع در پاسداران 

خیابان شهید مومن نژاد)گلستان یکم( پالک ۱۲۴برگزار می شود.
 اجرای »بادی کارا« در تاالر وحدت

به رهبری بردیا کیارس ۸ دی ماه در تاالر  ارکس���تر "بادی کارا" 
وحدت روی صحنه می رود. به گزارش ایسنا، این ارکستر که اسفند ماه 
س���ال گذشته با حضور افتخاری نصیر حیدریان )رهبر میهمان ارکستر 
سمفونیک تهران و استاد رهبری ارکستر در دانشکاه ِگراتس کشور اتریش( 
فعالیت های خود را آغاز کرد، در هفدهمین جش���ن خانه موسیقی به 
اجرای برنامه پرداخت که با استقبال خوب اهالی موسیقی همراه شد. 
این روزها تمرینات خود را پشت سر می گذارد تا  ارکستر "بادی کارا" 
۸ دی ماه قطعاتی از سانتانا، تیچلی، فرانک سیناترا، ُکلد پِلِی، موسیقی 
انیمیشن عالءالدین و... را در تاالر وحدت اجرا کند. "ارکستر بادی کارا" 
آنسامبلی متشکل از مطرح ترین نوازنده های ایران است که با سازهای 
بادی چوبی، بادی برنجی، درامز، گیتار بیس و پرکاشن به رهبری بردیا 
کیارس قطعات شاخص موسیقی جهان را در سبک های متفاوت اعم 

اجرا می کنند.  از التین، َجز و … 
سینمای مستند اجتماعی همراه با یاد زاون قوکاسیان

انسان شناسی و فرهنگ یکصد و دومین نشست یکشنبه های خود 
را با یاد زاون قوکاسیان )فیلمساز، نویسنده، مننقد و معلم ارزنده و فقید 
حوزه سینما( برگزار خواهد کرد. این نشست با عنوان »سینمای مستند 
اجتماعی«، همراه با سخنرانی محمد تهامی نژاد )فیلمساز، نویسنده و 
عضو شورای عالی انسان شناسی و فرهنگ( و نمایش فیلم »مثل چشمه« 
اثر خانم طاهره امامی خواهد بود. این نشس���ت در روز 5 دی ماه از 
ساعت ۱۶ تا ۱9 در خیابان ولیعصر. نرسیده به میدان ولیعصر، خیابان 

دمشق، پژوهشگاه فرهنگ هنر ارتباطات برگزار می شود.
 سنگ مزار استاد فرهنگ شریف مخدوش شد

منصوره رضایی همسر مرحوم فرهنگ 
شریف با اعالم اینکه عکس استاد شریف از 
روی سنگ مزارش مفقود شده، گفت: دیروز 
عصر که بر سر مزار استاد رفته بودیم متاسفانه 
مش���اهده کردیم عکس از روی سنگ مزار 
ربوده ش���ده است . به گزارش ایلنا،منصوره 
رضایی همسر مرحوم فرهنگ شریف درباره 
این اتفاق گفت: سنگی که عکس استاد روی 
آن ب���ود کامال جدا ش���ده و آن را برده اند. 
متاس���فانه ما نمی دانیم به چه دلیلی این امر صورت گرفته چراکه این 
سنگ ارزش مادی ندارد. برخی در فضای مجازی مطرح می کردند این 
کار توسط معتادان صورت گرفته تا با فروش آن مواد تهیه کنند که به 
عقیده من کامال غیرمنطقی است چراکه باز هم تاکید می کنم این سنگ 
ارزش مادی ندارد. همسر مرحوم شریف تصریح کرد: متاسفانه ما همیشه 
شاهد هستیم که سنگ مزار بزرگان بعد از درگذشت شان تخریب می شود 
سنگ مزار مرحوم یاحقی در سال اول چندین بار تخریب شد و فرزند 

مرحوم شاملو چندین بار مزار پدرش را بازسازی کرد .
» دل دیوانه« فرمان آرا کلید خورد

»دل دیوانه« پنجشنبه ۲ دی ماه در 
شهرستان رامسر استان مازندران کلید 
خورد و در نخستین روز فیلمبرداری، 
بهمن فرمان آرا و فاطمه معتمدآریا  در 
مقابل دوربین فرشاد محمدی حاضر 
شدند. به گزارش ایسنا،  نهمین ساخته 
بهم���ن فرمان آرا که تهیه کنندگی و 
نگارش فیلمنامه آن را نیز خود برعهده 

دارد ماجرای نویسنده ای است که پس از ترک آسایشگاه روانی متوجه 
دگرگونی ها و تغییرات جهان اطرافش شده و بر پریشانی های درونی اش 
افروده می شود.  در "دل دیوانه"؛ لیال حاتمی، علی نصیریان ، علی مصفا، 
رویا نونهالی، صابر ابر، مریم بوبانی، پانته آ پناهی ها و کامیار فرجاد به 

ایفای نقش می پردازند.
تولد ارسالن کامکار در شب موسیقی آذربایجان

 شب موسیقی آذربایجان شامگاه ۲ دی ماه با برگزاری جشن تولد 
ارسالن کامکار همراه شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی این 
کنس���رت؛ ارکستر سمفونیک البرز در راستای سیاستهای اجرایی اش که 
پرداختن به آثار آهنگسازان ایرانی و خارجی است، این بار با حضور گروه 
»موغام« آذربایجان، کنسرتی را با اختصاص به آثار آهنگسازان آذری در 
قالب شب موسیقی آذربایجان برپا کرد. در این کنسرت که شامگاه ۲ دی 
ماه، در مرکز همایش های برج میالد برگزار شد، ارکستر سمفونیک البرز به 
رهبری یاشار شادپور )رهبر مهمان( و گروه موغام به خوانندگی ناصر عطاپور 
قطعاتی از آهنگسازانی چون اوئیز حاجی بیگف؛ فیکرت امیراف؛جهانگیر 
جهانگیراف؛ سعید رستم اف؛ علی سلیمی و ... را اجرا کردند. با توجه به 
همزمانی این اجرا و تولد ارسالن کامکار نوازنده ویلن ارکستر سمفونیک 
البرز؛ در حاش���یه این اجرا جشن تولدی برای این نوازنده و آهنگساز با 
حضور اعضای ارکستر برگزار شد. در شب موسیقی آذربایجان هنرمندان 
آذربایجانی مانند اوختای شادی )نوازنده تار و مایستر گروه(، افشین علوی 
)نوازنده کمانچه(، آرش آذر )نوازنده باالبان(، ائلوین سادات )نوازنده ناقارا(، 

ارکستر البرز را با مایستری همایون رحیمیان همراهی کردند .
 علی محمد بلوچ ،نوازنده قیچک درگذشت

علی محمد بلوچ معروف به »علیوک« 
از بزرگترین نوازندگان قیچک بلوچستان 
بعلت عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت. 
به گزارش ایلنا، علی محمد بلوچ معروف 
به علیوک از بزرگترین نوازندگان قیچک 
بلوچستان عصر پنجشنبه دوم دیماه  به 
دلیل عارضه قلبی در بیمارستان چابهار 
درگذشت. او در ایران و پاکستان  یکی 
از راویان مهم موسیقی بلوچستان بود و با شاعران بزرگی از بلوچستان 
از جمله کمال خان و لعل بخش پیک همکاری داش���ت. او در اولین 
فستیوال موسیقی نواحی آیینه دار در سال 9۲ به همراه خلیفه شهمیر 
بلوچ مالداری ذکرهای گواتی و همچنین همراه با اسحاق بلوچ اجرای 

شائری بلوچی را در حضور محمدرضا شجریان اجرا کرد
 کنسرت محلی به یاد زنده یاد ایرج بسطامی 

س���الن خلیج فارس فرهنگسرای 
نیاوران تهران یکش���نبه شب همزمان با 
5 دی س���الروز زلزله بم میزبان کنسرت 
موسیقی محلی گروه »آوای سروش« خواهد 
بود.  این کنس���رت با همکاری مشترک 
فرهنگسرای س���یرجان و فرهنگسرای 
نیاوران برگزار خواهد ش���د. به گزارش 
ایلنا، حمید زیدآبادی ن���ژاد )خواننده(، 
سلمان سالک) تنظیم کننده(، محمدرضا 

خان آقایی)نوازنده نی(، حسام اسدی)تنبک(، امیر رحمانی)سنتور(، امیر 
رضا آفریده )کمانچه(، بهروز بیگی)یسنای( و یاسر نوازنده گرجی)قوشمه( 
اعضای گروه آوای سروش را تشکیل می دهند. بخش هایی از این کنسرت 
محلی به یاد زنده یاد ایرج بسطامی خواننده سنتی خوان کرمان که در 

زلزله بم بدرود حیات گفت اجرا خواهد شد

دستگیری 2 باند جعل مدارک تحصیلی 
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کشف 
۲ باند جعل مدارک تحصیلی در کشور گفت: یک باند در شهرستان های 
استان تهران و دیگری نیز توسط مرجع قضایی کشف شده است. علی 
زرافشان معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در گفت وگو 
با فارس اظهار داش���ت: با توجه به اینکه پرونده مذکور توسط مرجع 
قضایی در حال رسیدگی است، لذا تا انجام تمام مراحل هنوز اطالعات 
جدیدی وجود ندارد. وی افزود: البته با توجه به اینکه یک سال و نیم 
است که کمیته پیشگیری از جعل مدرک تحصیلی در استان ها به ریاست 
مدیران کل آموزش و پرورش تشکیل شده، رصد بیشتر و نزدیک تری 

در این خصوص انجام می شود.
 راه اندازی دفاتر جدید دانشگاه آزاد در اتریش، فنالند و فرانسه

مدیر کل بین الملل دانش���گاه آزاد اس���المی از راه اندازی ۳ دفتر 
بین المللی جدید این دانشگاه در کشورهای اتریش، فنالند و فرانسه خبر 
داد. حسین ابراهیمی در گفتگو با مهر در خصوص دوره های بین المللی 
دانشگاه آزاد اسالمی گفت: بیشتر دوره های بین المللی این دانشگاه در 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است. وی افزود: بخشی از دوره های 
بین المللی دانشگاه آزاد در قالب کرسی ها و دوره های  زبان و ادبیات 
فارسی برگزار می شود؛ زیرا سیاست این دانشگاه ترویج و توسعه زبان 
و ادبیات فارسی است. ابراهیمی با بیان اینکه طبق مصوبه هیات امنای 
این دانشگاه قرار است تا پایان برنامه 5 ساله در ۱۶ کشور دفتر بین 
المللی تاسیس کنیم، گفت: قرار است سه دفتر جدید بین المللی این 

دانشگاه در کشورهای اتریش، فرانسه و فنالند راه اندازی شوند.
  انتقاد از نا مشخص بودن سهم آموزش و پرورش 

از عوارض شهرداریها
رئیس سازمان نوسازی،  توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه 
بارها پیگیری و مکاتبه کرده  و خواسته ایم که سهم آموزش و پرورش در 
بودجه سالیانه شهرداری ها از محل عوارض شهرسازی مشخص شود، 
گفت: خود شهرداری ها می توانند نسبت به ساخت فضای آموزشی اقدام 
کنند و ما اصرار نداریم که حتما درآمد ناشی از عوارض ساختمانی را 
در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند. مرتضی رئیسی در گفتگو با 
ایسنا، درباره سهم آموزش و پرورش از عوارض شهرداری ها به منظور 
توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و 
پرورش چندان شفاف نیست. وی افزود:  اطالع نداریم که  شهرداری ها 
در محل های مختلف از محل این عوارض چه میزان اعتبار در اختیار 
ادارات آموزش و پرورش قرار می دهند. رئیسی افزود: به عنوان مثال در 
منطقه ۲۲ تهران شاهد انواع ساختمان سازی ها هستیم و به علت افزایش 
جمعیت دانش آموزی در این منطقه، نیازمند فضای آموزشی هستیم. در 
عین حال منابع دولتی محدود است و باید در چنین مواردی بخشی از 

منافع ساخت و ساز صرف ساخت فضاهای آموزشی شود.
آغاز واریز پاداش پایان خدمت فرهنگیان 

مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش از آغاز عملیات 
واریز پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی سال 9۴ خبر داد. منصور 
مجاوری در گفتگو با ایسنا ضمن اعالم این خبر گفت: پاداش پایان 
خدمت بازنشستگان سال 9۴ تا بدین لحظه در شهرستان های تهران، 
استان همدان و چند استان دیگر واریز شده و مابقی استان ها مشغول 
فعالیت برای واریز پاداش پایان خدمت هستند. همچنین عملیات مربوط 
به پرداخت برخی معوقات معلمان از جمله حق التدریس���ی ها نیز در 
حال انجام است و تا امروز واریز می شود. وی درباره علت تأخیر در 
واریز حقوق آذرماه فرهنگیان گفت: پرداخت حقوق در اختیار خزانه 

است و منتظر تخصیص بودجه از سوی خزانه هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي: صدا وسیما باید صداي همه اقوام ایران باشد
اهواز � خبرنگار اطالعات: صدا 
وسیما و شبکه هاي استاني با پرهیز 
از تک صدایي باید صداي تمام اقوام 
ایران باش���ند و از ظرفیت فرهنگ 
و هنر براي انتقال مفاهیم اس���تفاده 

کند.
س���ید رضا صالحي امیري 
وزیر فرهنگ و ارش���اد اسالمي در 
آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره 
تولیدات صدا وسیما در سالن امام 
رض���ا)ع( اهواز، با بیان این مطلب 
به جایگاه و ویژگي رس���انه ملي 
اش���اره کرد و افزود: انتظار از صدا 
وسیما و مدیران آن این است که به 
نیازهاي متنوع و متکثر جامعه به ویژه 
جوانان و الگوهاي فرهنگي پاسخگو 
باشند. وي ادامه داد: صدا وسیما و 
شبکه هاي استاني باید صداي تمام 

اقوام ایران باشند.
عضو ش���وراي عالي انقالب 
فرهنگي، ایجاد فضاي نقد و گفتگو 
را دیگر انتظار از رسانه ملي عنوان 
کردو گفت: این رس���انه عالوه بر 
افزایش فضا و زمان برنامه هاي نقد و 
گفتگو باید در جهت ایجاد همگرایي 
و همدلي آحاد مردم گام بردارد. این 
عضو کابینه دولت یازدهم افزود: صدا 
و سیما باید درجهت تبیین مفاهیمي 
چون اقتصاد مقاومتي، س���ازگاري 
اجتماعي، همگرایي، انسجام ملي، 
همدلي و همدردي هاي ملي گام هاي 

مؤثري بردارد.
رئیس شوراي فرهنگ عمومي 
کشور تاکید کرد: صدا وسیما باید در 
حوزه فرهنگ عمومي حرکت هاي 
موثري را در برنامه خود پیش بیني 
کند چراکه امروز بیش از هر زمان به 
اخالق، معنویت، فضیلت، هم نوایي 
و انس���جام ملي نیاز داریم؛ لذا این 
مهم مي تواند به عنوان محور اساسي 

برنامه هاي صدا و سیما قرار گیرد.
وي تغیی���ر انتقال پیام در دنیا 
را یادآور ش���د و گفت: امروز زبان 
هنر بهترین ابزار براي انتقال مفاهیم 
فرهنگي و هنري ش���امل انیمیشن 
»پویا نمایي«، ش���عر، کتاب، فیلم، 
سینما و... اس���ت، لذا استفاده از 
ظرفیت هاي هنري به ویژه موسیقي، 
شعر و ادبیات براي انتقال مفاهیم 
بسیار تاثیر گذار خواهد بود. وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمي با اشاره به 
اهمیت این همایش و برگزاري آن 
درخوزستان گفت: خوزستان ایران 
کوچک و نماد مقاومت و جهاد و 

شهادت است.
همچنین س���ید رضا صالحي 
امیري عصر پنجش���نبه در شوراي 
اداري استان خوزستان که در محل 
استانداري برگزار شد، با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهداي کشور افزود: 
مسائل و مشکالت استان خوزستان 
را به دولت منتقل و در اولویت کارها 
ق���رار خواهیم داد. وي اضافه کرد: 
در حال عبور از یک قله پر پیچ و 
خم براي رسیدن به اهداف متعالي 
و بلند نظام و انقالب و در آستانه 
جهش بزرگ براي تمدن سازي نوین 

هستیم .
صالحي امی���ري، بزرگترین و 

ضروري ترین نیاز امروز کشور را 
وفاق، نشاط، همدلي، امنیت، ثبات 
و آرامش دانست. وزیر فرهنگ و 
ارش���اد اسالمي با اشاره به مقایسه 
برخي استانها از لحاط پیشرفت و 
رسیدگي نسبت به استان خوزستان 
نیز گفت: البته برخي استانها نیز از 
نظر بعضي شاخص ها وضعیتشان 
بهتر از خوزستان نیست، از این رو 
نباید ایجاد یأس و ناامیدي کرد بلکه 
باید امید، نشاط، انسجام و فرهنگ 
مه���م ایثار و فداکاري را در جامعه 

ترویج دهیم.
عضو ش���وراي عالي انقالب 
فرهنگي به موضوع شرایط ایران در 
عرصه بین المللي اشاره کرد و گفت: 
اگر روند گذشته را دنبال مي کردیم 
چاره اي جز به سمت جنگ رفتن 
نداشتیم زیرا نخست وزیر فرانسه 
در گفت وگویي با حجت االس���الم 
حسن روحاني گفته بود که درباره 
جنگ علیه ایران تصمیم مان نهایي 
ولي زمان آن مش���خص نبود. وي 
ادامه داد: اگر گزینه هاي روي میز و 
تهدیدها و تحریم ها و... برداشته شد 

حاصل تالش این دولت بود.
عضو کابینه دولت یازدهم در 
عین حال تاکید کرد: تدبیر و درایت 
رهبر معظم انقالب، دولت، مجلس 
و نظام، دشمن را خلع سالح کرد 
و امروز امنیت و آس���ایش در سایه 
تعامل و گفتگو ب���ه وجود آمده 
است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي 
با اش���اره به مسائل و مشکالت 
موجود گفت: هر نماینده مجلس 
یا مس���ئولي بتواند یک درصد آمار 
طالق را کاهش دهد و درصدد رفع 
مش���کالت مردم برآید او یک فرد 

انقالبي است.
وي گفت: اگر کسي هم بتواند 

فقر و فس���اد را از کشور دور کند 
به او هم مي توان لقب فرد انقالبي 
داد و اینکه فضاي کشور را آلوده و 
پرتنش کنیم و ایجاد یأس و نا امیدي 
کنیم به این افراد، انقالبي نمي توان 
لقب داد بلکه آنها به ضرر کشور و 

مردم حرکت مي کنند.
صالحي امیري اضافه کرد: در 
اختالف افکن���ي، انگ زني، تهمت، 
حاشیه سازي، جوسازي و منفي بافي 
در کش���ور توسط برخي، زیان را 
فقط عاید کش���ور و مردم مي کند، 
از این رو بیایید دس���ت در دست 
ه���م دور از اخت���الف و هرگونه 
حاشیه سازي، با وحدت، همدلي، 
هم رنگي، انسجام و هم گرایي که 
بزرگترین سرمایه است را جایگزین 
کنیم زیرا بزرگترین نیاز مردم و ایران 
وفاق و همدلي، ثبات و آرامش در 

کشور است.
وي به زندگي مس���المت آمیز 
مردم و قوم هاي مختلف در استان 
خوزس���تان اشاره کرد و گفت: هر 
یک به عنوان ارمغان خیر و برکت 
هس���تند که رنگین کمان زیبایي را 
تش���کیل داده اند. خوزستان یک 
ایران کوچک اس���ت و آنچه که 
در این کش���ور دنبال آنیم از جمله 
سرمایه هاي اقتصادي، مسائل دیني، 
مذهبي، معنوي و اجتماعي در این 

خطه وجود دارد.
صالحي امیري با اشاره به امنیت 
موجود در کشور گفت: امروز چون 
امنیت داریم قدر آن را نمي دانیم، این 
امنیت را مدیون خون ایثارگري ها 
و رش���ادت هاي شهداي این مرز و 

بوم مي دانیم.
وي گفت: نقطه ثقل امنیت ما 
خوزستان است زیرا خوزستان نماد 

مقاومت کشور و دنیا است. 

هفت نویسنده در مراسم پایانی 
نهمین جایزه ادبی جالل آل احمد، 
گواهینامه درجه یک هنری دریافت 

می کنند
به گزارش ایس����نا، به نقل از  
روابط عمومی بنیاد ش����عر و ادبیات 
داس����تانی ایرانیان، مجید قیصری، 
هدایت اهلل بهبودی، داود غفارزادگان، 
میثاق امیرفجر، رض����ا امیرخانی، 
ابوتراب خس����روی و محمدرضا 
کاتب، گواهینامه درجه یک هنری 
خ����ود را در اختتامیه جایزه جالل 
آل احمد از سیدرضا صالحی امیری، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت 

خواهند کرد.
مجید قیصری، متولد ۱۳۴5 و 
خالق آثاری چون »ضیافت به صرف 
گلوله«، »سه دختر گل فروش«، »باغ 
تلو«، »گوساله سرگردان«، »زیرخاکی« 
و ... تاکنون جوایز متعددی را به دست 
آورده و در شمار داوران جشنواره ها 
و جوایز ادبی کش����ور بوده است. 
برگزیده شدن در کتاب سال شهید 
حبیب غنی پور، جایزه مهرگان ادب، 
جایزه ادبی اصفهان، جایزه نویسندگان 
و منتقدان مطبوعات، جایزه قلم زرین 
و جایزه پکا در کارنامه این نویسنده 

هست.
هدای����ت اهلل بهبودی زاده متولد 
۱۳۳9 تبریز و کارشناس تاریخ است. 
مهم تری����ن فعالیت های وی تاکنون 
کارشناسی و نظارت بر آثار منتشره 
ش����ده دفتر ادبیات انقالب اسالمی 
ح����وزه هنری و مدیریت این دفتر، 
داوری در جشنواره های مطبوعات 
و انتخاب کتاب برتر دفاع مقدس، 
مس����ئولیت سرویس فرهنگی چند 
روزنامه و هفته نامه، صاحب امتیازی 
و مدیرمسئولی ۲00 شماره دوهفته نامه 
ادب و هنر پایداری »کمان« و سردبیری 

فصلنامه تخصصی »مطالعات تاریخی« 
بوده  است.

هدایت اهلل بهبودی نیز برگزیده 
جشنواره های  مطبوعات، شهید آوینی 
و ربع قرن کتاب دفاع مقدس است.

داوود غفارزادگان متولد ۱۳۳۸ 
اردبیل، بیش از دو دهه داستان هایی 
با موضوعات متنوع و برای مخاطبان 
گوناگون نوش���ته  اس���ت. او که 
دریافت کننده جایزه ۲0 سال ادبیات 
داستانی اس���ت که نشان طالیی از 
جشنواره بزرگ برگزیدگان ادبیات 
کودک ونوجوان )انجمن نویسندگان 
ک���ودک ونوجوان( به عنوان یکی از 
بهترین داستان نویس���ان دو دهه از 
جوایز دیگر اوست. همچنین رمان 
»فال خون« او به انگلیس���ی ترجمه 
و در دانشگاه تگزاس آمریکا چاپ 
شده  است. غفارزادگان، مدرس دوره 
پیش���رفته داستان کوتاه بنیاد شعر و 

ادبیات داستانی است.
میثاق امیر فجر در سال ۱۳۲۸ 
در محله سیدنصرالدین تهران به دنیا 
آمده است. او از دوران نوجوانی در 
کنار آموختن ادبیات و علوم انسانی 

و حضور فعال در حوزه های هنر و 
شعر و معارف، به تحصیل موسیقی و 
آموزش سازهای مختلف روی آورد 
و در دانشگاه تهران لیسانس ادبیات 
انگلیس���ی و در همین دانشگاه فوق 
لیس���انس فلسفه را گذراند و سپس 
به کشورهای اروپایی و عربی برای 
تحقیق و تکمیل ادبیات تطبیقی جهان 

و ادبیات غرب سفر کرد.
او بی���ش از ۶0 کتاب تالیفی و 
ده ه���ا مقاله در زمینه های مختلف و 
بیش از ۲00 مجلس سخنرانی ضبط 
ش���ده در خصوص فلسفه، عرفان، 
ادب، تاریخ، تفسیر، علوم اجتماعی و 
هنر شرق و غرب دارد. امیرفجر اکنون 
بیش ترین وقت خود را صرف نگارش 
زندگانی تحلیلی »امام علی)ع(« کرده 

است.
رضا امیرخانی، زاده ۱۳5۲ تهران، 
پرورش یافته مدارس اس���تعدادهای 
درخش���ان و دانش آموخته دانشگاه 
صنعتی ش���ریف در رشته مهندسی 
مکانیک است. او نویسنده آثاری چون 
»مِن او«، »قیدار«، »ارمیا«، »جانس���تان 
کابلستان« و »داستان سیستان« است که 

شمارگان برخی از آثار او با مجموعه 
کتاب های نویسندگان دیگر برابری 
می کند. برخی از آثار این نویسنده که 
مدتی رییس هیات مدیره انجمن قلم 
ایران بود، به زبان های دیگر ترجمه 
شده است. امیرخانی، ارتباط گیری با 
مخاطبان حوزه ادبیات را در سردبیری 

سایت »لوح« تجربه کرد.
ابوتراب خسروی متولد ۱۳۳5 
فس���ا در اس���تان فارس است. در 
سال های ۱۳۴۸ و ۱۳۴9 در دبیرستانی 
در اصفهان درس خواند و ش���اگرد 
هوشنگ گلشیری بود. او که لیسانس 
آموزش ابتدایی دارد و س���ال ها در 
ش���یراز به کودکان عقب مانده ذهنی 
آموزش می داد، آثاری مانند »هاویه«، 
»دیوان سومنات«، »اسفار کاتبان«، »رود 
راوی«، »ویران«، »حاشیه ای بر مبانی 
داس���تان«، »ملکان عذاب« و »آواز پر 

جبرییل« را در کارنامه دارد.
خس���روی، عالوه بر برگزیده 
ش���دن در هفتمین دوره جایزه ادبی 
ج���الل آل احمد برای رمان »ملکان 
ع���ذاب«، برنده جایزه مهرگان ادب 
و برنده جایزه هوشنگ گلشیری نیز 

هست.
محمدرضا کاتب، نویسنده و 
کارگردان متولد ۱۳۴5 تهران است. او 
نویسندگی را از نوجوانی آغاز کرد و 
آثار اولیه اش را در جمع داستان نویسان 
مسجد جواداالئمه علیه السالم زیر 
نظ����ر مرحوم امیرحس����ین فردی 
می نوشت. اختتامیه هفتمین جایزه 
ادبی جالل آل احمد، امروز از ساعت 
۱5 در ت����االر وحدت تهران برگزار 
می ش����ود و طی آن، برگزیدگان و 
تقدیری های این جایزه در رشته های 
رمان و داس����تان بلند، داستان کوتاه، 
مستندنگاری و بخش ویژه افغانستان 

معرفی می شوند.

اعطای گواهینامه درجه یک هنری  به 7 نویسنده 

هجدهمین جش���نواره   کتاب 
ک���ودک و نوجوان کانون پرورش 
فک���ری ک���ودکان و نوجوانان 
برترین های خ���ود را اعالم و از 
نویسندگان و پدیدآورندگان این آثار 

در مراسمی ویژه تقدیر کرد.
در بخش شعر، گروه داوران 
شامل هادی خورشاهیان، عزت اله 
الوندی و انس���یه موسویان از میان 
نامزدهای پایانی، لوح زرین، دیپلم 
افتخار و کارت هدیه ی ۳0میلیون 
ریالی را در رده ی خردسال به کتاب 
»من بُدو، پنگوئن بُدو« س���روده ی 
مریم هاشم پور، به دلیل بهره گیری از 
موضوع ه���ای تازه با نگاه خالق، 
زبان نسبتاً سالم، صمیمی و روان 
و تن���وع موضوعی و نگاه تازه به 
عناصر طبیعت از انتشارات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

اهدا کرد.
هیأت داوران در بخش ش���عر 
ک���ودک، لوح زرین، دیپلم افتخار و 
کارت هدیه ی ۳0میلیون ریالی را به 
کتاب »قِچ قِچ« سروده ی طیبه شامانی، 
به دلیل استفاده از طنز و شیطنت های 
کودکانه، سالمت نسبی زبان و توجه 
ب���ه موضوع های تازه و ملموس از 
انتش���ارات کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان تقدیم کرد.
در حوزه ی ش���عر نوجوان نیز 
اعضای داوری لوح تقدیر و کارت 
هدیه ی ۲0میلیون ریالی را به کتاب 
»آوازهای س���یب زمینی« سروده ی 

مهدی مرادی اختصاص داد.
در بخ���ش داس���تان تألیف 
کودک و خردس���ال، گروه داوران 
شامل سیدنوید سیدعلی اکبر، سوسن 
طاقدی���س و مرجان فوالدوند، لوح 
تقدی���ر و کارت هدیه ی ۲0میلیون 
ریالی به کتاب »این طوری« نوشته ی 

محمدرضا شمس تعلق گرفت.
هم چنین این گروه داوری، لوح 
زرین، دیپلم افتخار و کارت هدیه ی 
۳0میلیون ریالی را در بخش داستان 
تألیف کودک به کتاب  »دوست بزرگ« 

نوشته   بابک صابری هدیه کرد.
در همین گ���روه و در بخش 
محیط زیس���ت و مسأله آب، لوح 
تقدی���ر و کارت هدیه ی ۲0میلیون 
ریال���ی به کت���اب »لحظه ی پرواز« 
نوشته ی سرور پوریا اختصاص داده 
شده است. در همین حال، در بخش 
داس���تان تألیف رده ی نوجوان نیز 
گروه داوران شامل مصطفی خرامان، 
جواد جزینی و شهرام شفیعی، لوح 
زرین، دیپلم افتخار و کارت هدیه ی 
۳0میلیون ریالی را به صورت مشترک 
به کتاب های »زیب���ا صدایم کن«، 
نوشته ی فرهاد حسن زاده اختصاص 

داد .
در بخش نگاه ویژه به محیط 
زیست و مسأله آِب بخش داستان 
تألیف نوجوان، هیئت داوران، لوح 
زرین، دیپلم افتخار و کارت هدیه ی 
۳0میلیون ریالی را به کتاب  »سایه 
هیوال« نوش���ته عباس جهانگیریان، 

هدیه کرد.
در گروه داستان ترجمه، داوری 
به عهده  ش���هرام اقبال زاده، مجید 
عمیق و سرور پوریا بود. این گروه، 
از میان نامزدهای برتر، در زمینه ی 
آثار کودک، لوح زرین، دیپلم افتخار 
و کارت هدیه ی ۳0میلیون ریالی 
را به کتاب  »پرنده  قرمز« ترجمه ی 

زهره قایینی، تقدیم کرد.
در بخش آث���ار ترجمه  برای 
نوجوانان، لوح زرین، دیپلم افتخار 
و کارت هدیه ی ۳0میلیون ریالی به 
کتاب  »خیال باف«، ترجمه ی ریحانه 

عبدی، تعلق گرفت.

بر اس���اس این گزارش، دکتر 
محمود امانی تهرانی، محمود سالک 
و امیر صالحی طالقانی داوران بخش 
علمی آموزشی، در زمینه ی تالیف 
و در بخش خردسال، لوح زرین، 
دیپلم افتخ���ار و کارت هدیه ی 
۳0میلیون ریالی را به مجموعه ی 
۳ جلدی »اسم من«، تألیف ناهید 

عسگری، تقدیم کرد.
این گ���روه داوری در بخش 
ک���ودک نیز، ل���وح زرین، دیپلم 
افتخار و کارت هدیه ی ۳0میلیون 
ریالی را به مجموعه ی ۲0 جلدی 
»راز نقاش���ی های قشنگ«، تألیف 
محمدحسین صلواتیان هدیه کرد.

اعض���ای داوری این بخش 
در زمین���ه ی تألیف نوجوان، لوح 
زرین، دیپلم افتخار و کارت هدیه ی 
۳0میلیون ریال���ی را به صورت 
مشترک به کتاب های »بیایید داستان 
بنویسیم«، تألیف مهدی میرکیایی و 
»بیایید شعر بگوییم« تألیف انسیه 

موسویان تقدیم کرد.  
در بخش آثار دینی نیز، سیدعلی 
محمد رفیعی، محس����ن هجری و 
س����یداکبر میرجعفری در حوزه ی 
کودک، ل����وح زرین، دیپلم افتخار 
و کارت هدیه ی ۳0میلیون ریالی به 
کتاب »خدایا اجازه!« تألیف غالمرضا 

حیدری ابهری اختصاص داد.
لوح زری���ن، دیپلم افتخار و 
کارت هدیه ی ۳0 میلیون ریالی را 
به مجموعه ی ۱۶ جلدی »سرداران 
ایران  زمین« تألیف مهدی میرکیایی، 
تقدیم شد.بر همین اساس، داوران 
بخش »نمایش نامه« ش���امل حسن 
دادش���کر، منوچهر اکبرلو و احمد 
شهدادی، لوح زرین، دیپلم افتخار 
و کارت هدیه ی ۳0میلیون ریالی را 
به نمایش نامه های »ما، همان جمع 

پراکنده«، »جعبه ی خیال« و »زنگ 
اول: تاریخ«، تألیف فریده شیرژیان 

هدیه کرد.
در گروه کودک و خردسال، 
در زمینه ی کتاب سازی، لوح تقدیر 
و کارت هدیه  ۲0میلیون ریالی را 
به صورت مش���ترک به مجموعه 
»کتاب های کش���ویی« از انتشارات 
ش���هر قلم، و کتاب »به! به!« کار 
سمانه قاسمی از انتشارات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 

اهدا کرد.
در بخ���ش طراحی گرافیک 
)صفحه آرایی( رده ی کودک، هیئت 
داوران، لوح تقدیر و کارت هدیه ی 
۲0میلیون ریال���ی را به صورت 
مشترک به مجموعه ی »شاهناَمک« 
کار سعید خالقی از انتشارات چکه، 
و کتاب »من و مامان و مدرسه« کار 
کامران مهرزاده از انتشارات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

تقدیم کرد.
در عی����ن ح����ال، در بخش 
طراح����ی جلد حوزه کودک، گروه 
داوری، لوح تقدیر و کارت هدیه ی 
۲0میلیون ریالی را به صورت مشترک 
به مجموعه  »قصه ای که دوس����تش 
دارم« کار حبیب ایلون از انتشارات 
پیدایش و کتاب  »اژدهای عینکِی کله 
اره ای« کار مریم یکتافر از انتشارات 

علمی و فرهنگی هدیه کرد.
در بخ����ش تصویرگری رده  
ک����ودک، هیئت داوران، لوح تقدیر 
و کارت هدی����ه  ۲0میلیون ریالی را 
به صورت مش����ترک به کتاب های 
»ای میهن من، ایران«، کار س����روناز 
پریشانزاده از انتشارات کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان و »شبح 
ترس����و«، کار عاطفه ملکی جو از 

انتشارات چکه را تقدیم کرد..

معرفی برترین های جشنواره کتاب  کودک و نوجوان کانون 

ناصر تقوایی در مراس���م اکران 
»صادق ُکرده« گفت: چند دهه است 
که فیلم های خوب پرفروش می شوند 
و فیلم های بد از سینمای ما کنار رفته 
است. این سینما را کسی نمی تواند 
س���اقط کند چون توانایی رشد پیدا 

کرده است.
به گزارش ایسنا، ناصر تقوایی 
پس از اکران فیلمش در س���ینماتک 
م���وزه  هنرهای معاصر، با بیان اینکه 
خودم هم بع���د از مدت ها که این 
فیلم را دیدم از س���اخت آن خوشم 
آم���د، اظهار کرد: ن���ه به این دلیل 
که خودم آن را س���اخته ام؛ طبیعتاً از 
بعضی فیلم هایی که آن سال ها ساخته 
شده بیشتر خوشم می آید چون همین 
فیلم ها سینمای ملی ما را شکل دادند 
و امروز تولیدات سینمایی ما از نظر 
جهانی جایگاه خوبی دارند و امثال 

اصغر فرهادی را داریم.
این کارگردان که پنجشنبه )دوم 
دی م���اه( در جمع اهالی فرهنگ و 
س���ینما صحبت می کرد، ضمن بیان 
اینکه نباید توقع داشته باشیم هرکسی 
که فیلم می سازد شاهکار بسازد، گفت: 
عشقی که ملت ما به سینما دارد باعث 
شده سینمایی دوگانه داشته باشیم که 
هم س���رگرم کننده است و هم هنر 
سینما را به رخ می کشد. نباید انتظار 
داش���ت که از فیلمسازان دسته  دوم 
زیاد باشند، اما از این نظر دچار خالء 

هم نیستیم.
تقوای���ی با بی���ان اینکه فیلم 
»ص���ادق ُکرده« یادگاری اس���ت از 
دوران دگرگونی س���ینمای ایران از 
»فیلمفارسی« به »فیلِم ایرانی«، اظهار 

کرد: این هنر در 50 س���ال گذشته 
بس���یار رشد کرده است اما گاه فکر 
می کنم سینمایی نویسان و منتقدان ما 
در معرفی  آن کوتاهی کرده اند. خوب 
یا بد، حاال سینمای ما صاحب مهِر 
ایرانی بودن شده است و قطعاً آثار بهتر 
به خارج از مرزها نیز صادر می شود. 
در این سال ها که از سینما دور بوده ام 
می دیدم که فستیوالی در جهان نیست 

که دنبال فیلم ایرانی نباشد.
کارگردان »ناخدا خورشید« درباره  
سینمای ملی و امکان حضور آن در 
عرصه های جهانی نیز گفت: برخی 
فیلم ها منتسب به فرهنگ یک ملت 
است که ما در ایران به آن می گفتیم 
فیلمفارسی اما برخی فیلم ها هم زبان 
جهانی دارند. وقتی هنری اینقدر در 
مجامع رس���می و بین متفکران و 
منتقدان جایگاه دارد چرا نمی توانیم 
بازارهای جهانی را به دست بیاوریم؟ 
این وزارتخانه های عریض وطویل پس 
چه کار می کنند؟ این راه را آنها باید با 

مراودات فرهنگی خود باز کنند.
این س���ینماگر با اشاره به اینکه 
زمانی سینمای ما در تصرف فیلم های 

هالی���وودی و هندی بود، گفت: آن 
فیلم ها هم طرف���داران خود را هم 
داشت چون جای فیلمفارسی را پر 
می کرد؛ آن زمان ما نمی توانس���تیم 
فیلم های خوب بسازیم اما بعد هم 
هیچ گاه اقدام به صادر کردن فیلم های 
خودمان نکردیم. وزارتخانه ها فقط 
به چند فس���تیوال مهم نظر دارند و 
به بازارهای جهانی توجه نمی کنند. 
ما باید ب���ه این هنر ملی که کم کم 
جای شعر ایرانی را �  از نظر گستره  
عالقه مندان و فعاالن- گرفته اس���ت 
احترام بگذاریم. تعداد فیلمسازان ما 
روز به روز رشد کرده ولی ما به کدام 
بازارهای جهان دست پیدا کرده ایم؟

تقوای���ی ادام���ه داد: اگر در 
س���ال تنها دو سه فیلم از ایران در 
مجامع بین المللی مطرح می شود، 
به این علت اس���ت که بیشتر از 
این نمی سازیم. فیلمسازان دهه  ۴0 
و 50 مانند علی حاتمی، داریوش 
مهرجویی و مس���عود کیمیایی در 
نسل ما در رشد سینمای ملی نسل 
مؤثری بود و امیدوارم فیلمسازان 
جوان ما این بخش را فراموش نکنند 
چ���و باعث ارتباط آنان با مخاطب 

فرهیخته می شود.
کارگردان فیل���م »آرامش در 
حض���ور دیگ���ران« در خصوص 
کم کاری خودش در طول چند دهه 
فعالیت و همچنین تالش فیلمسازان 
برای حضور در فستیوال های مختلف، 
گفت: فیلم ساختن مسابقه دادن نیست؛ 
متأسفانه این فستیوال ها فیلمسازی 
را شبیه مسابقه اسب دوانی کرده که 
اس���ب می دود اما به سوارش جایزه 

می دهند! البته این فستیوال ها هم برای 
معرفی آثاری که چیزی به سینما اضافه 

می کنند و تازگی دارند الزم است.
او در ادامه با بیان اینکه معیارش 
برای ارزیابی رش���د سینما مقایسه  
آن با ش���عر فارس���ی است، گفت: 
در س���ال های اخیر سینمای ما مانند 
دوره ای از شعرمان رشد زیادی کرده 
و همچنان که نیما یوشیج شعر ایران را 
متحول کرد، سینمای ما هم به تحول 
تازه ای احتی���اج دارد؛ گرچه گاهی 
در بخش هایی درخشش هایی دیده 

می شود اما ادامه دار نیست.
وی درباره  استقبال مخاطبان از 
آثار غیرتجاری سینما نیز گفت: در 
گذشته ممکن بود فقط فیلم های سطح 
پایین پرفروش ش���وند اما االن چند 
دهه اس���ت که فیلم های خوب هم 
پرفروش می شوند و فیلم های بد از 
سینمای ما کنار رفته است. این سینما 
را کس���ی نمی تواند ساقط کند چون 
توانایی رشد پیدا کرده و تقلید هم در 
آن به شدت کاهش پیدا کرده است. 
گرچه شاید فیلم های حیرت انگیز کم 
باشند اما وقتی تماشاگر از سالن بیرون 

می آید اغلب راضی است.
ناص���ر تقوایی با تأکید بر لزوم 
واردش���دن به بازارهای جهانی فیلم 
گفت: جای تعجب اس���ت که چرا 
نمی توانیم به این بازارها دست پیدا 
کنیم؛ شاید به این دلیل باشد که اقتصاد 
آن را درک نمی کنی���م. ما فراموش 
کرده ایم که سینما یک امر فرهنگی 
است و فرهنگ مرزی نمی شناسد؛ 
دور خودمان دیواری کشیده ایم و در 

همان محدوده کار می کنیم.

ناصر تقوایی: وزارتخانه ها به بازارهای جهانی توجه کنند

پیکر مرحوم علی عاشوری مدیر 
روابط عمومی موسسه نمایشگاه های 
فرهنگی ایران به س����وی خانه ابدی 
تشییع شد. به گزارش ایرنا، مراسم 
تش����ییع پیکر آن مرحوم ساعت ۱0 
صبح  دیروز از مقابل منزل وی به 
سوی بهشت زهرا انجام شد. مرحوم 
عاشوری روز گذشته به دنبال ابتال 
به بیماری سرطان درگذشت . بدنبال 
درگذش����ت مدیر روابط عمومی و 
اطالع رسانی موسسه نمایشگاه های 
فرهنگی ایران، معاون امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
پیامی درگذشت عاشوری را که از 
ایثاگ����ران دوران دفاع مقدس بود، 

تسلیت گفت. سید عباس صالحی در 
این پیام به ُحسن ارتباط وی با اهالی 
نشر و کتاب و فعاالن عرصه فرهنگ 
اش����اره کرده است. به گفته صالحی 
تعامل با فعاالن نشر و کتاب سبب 

ماندگاری آن مرحوم در این عرصه 
و اکنون نیز موجب به یادگار ماندن 

خاطره نیک از وی شده است. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
پیامی درگذشت علی عاشوری، مدیر 
روابط عمومی موسسه نمایشگاه های 
فرهنگی ایران را تسلیت گفت. متن 
سیدرضا صالحی امیری به این شرح 

است:
 هم����کار گرانقدرمان مرحوم 
علی عاش����وری چشم از جهان فرو 
بس����ت و بال در افالک کشید تا در 
پیشگاه حضرت دوست مقامی شامخ 
و جایگاهی رفیع یابد.  آن زنده یاد از 
خدمتگزاران دیرینة کتاب و کتابخوانی 

بود و نام و یادش همواره بر صحیفة 
دل خدمتگزاران فرهنگ این مرز و 

بوم جاودان خواهد ماند.
 درگذشت نابهنگام این همکار 
تالش���گر و خدوم را به خانواده 
محترم آن مرحوم، همه همکاران و 
فعاالن حوزه نشر و آنان که دل در 
گرو فرهنگ این مرز و بوم دارند 
تسلیت می گویم و از درگاه خداوند 
جان آفرین می خواهم روح پاکش 
را در فردوس برین زانو به زانوی 
اولیای حق به آس���ودگی و آرامش 
برساند و به بازماندگان آن مرحوم 
ش���کیبایی، سالمتی و عزت دنیا و 

آخرت عنایت فرماید.

 برنامه وزارت بهداشت برای تشییع پیکر »عاشوری« مدیرموسسه نمایشگاه های فرهنگی
حمایت از پروژه های تحقیقاتی آموزشی

مس���ئول کیفیت آزمون های تخصصی و فوق تخصصی وزارت 
بهداشت از برنامه این وزارتخانه برای حمایت از پروژه های تحقیقاتی در 
زمینه آموزش خبر داد و گفت: براساس تصمیم گرفته شده پروژه هایی 
که در زمینه آموزش و براس���اس نیازس���نجی انجام بگیرند گرندهای 

حمایتی دریافت خواهند کرد.
دکتر مسیح صبوری در گفتگو با ایسنا تصریح کرد: در حال حاضر 
طرح حمایت از پروژه های تحقیقاتی حوزه آموزش در وزارت بهداشت 
تعریف و بودجه آن نیز مش���خص ش���ده است که در این طرح بطور 
مشخص اشاره شده که چه نیازهایی وزارت بهداشت در حوزه آموزش 

دارد که باید در زمینه رفع این نیازها، کار تحقیقاتی انجام بگیرد.
مس���ئول کیفیت آزمون های تخصصی و فوق تخصصی وزارت 
بهداش���ت در پایان خاطرنش���ان کرد: در حال حاضر طرح حمایت از 
پروژه های آموزش���ی وزارت بهداش���ت آماده و طی روزهای آینده به 
دانشگاه ها ابالغ خواهد شد. براساس آن دانشگاه ها می توانند پروژه های 
خود را متناسب با نیاز انتخاب کنند، که در نهایت معاونت آموزشی 

وزارت بهداشت نیز از این پروژه هاحمایت خواهد کرد.

مراس���م یازدهمین سالگرد 
درگذش���ت منوچهر آتشی، شاعر، 
مترج���م و منتقد ادب���ی، در خانه 

هنرمندان ایران برگزار شد.
ب���ه گزارش ایبنا، ضیاء موحد 
که نخستین س���خنران این مراسم 
بود، در توضیح شعر منوچهر آتشی 
گفت: آتشی شعر می نوشت و بدون 
ویرایش چاپ می کرد، چراکه زندگی 
او شعر بود و هیچ لذتی را باالتر از 
شعر نوشتن نمی دانست. او شعرهای 
سیاسی می گفت اما شعرهای ناب او 
کاری به این قضایا نداشت و بسیار 

دلنشین بود.
وی افزود: آتش���ی بدون شعر 
نمی توانست زندگی کند و به همین 
دلیل اس���ت که اشعار بسیار زیادی 
از او باقی  مانده اس���ت. اما به نظرم 
آتشی قویترین شاعر منطقه ای ماست 
و کس���ی نمی تواند مانند او به این 
زیبایی شعر بگوید، چراکه برای شعر 
گفتن مانند آتشی باید مانند او زندگی 

کرد.
هرمز علیپور، شاعر، نیز گفت: 
شاعر به دنبال آرمان هایش است و 
به دنبال گرفتن حقش نیس���ت، اما 
امیدوارم که نگاه ها به شعر آتشی تغییر 
کند و در کل نامهربانی  به ش���اعران 

کاهش پیدا کند. 
حافظ موسوی، دیگر سخنران 
این نشس���ت با اشاره به سخت و 
پیچیده بودن اشعار منوچهر آتشی 
اظهار کرد: شعر برخی شاعران مانند 

سپانلو و آتشی، گاهی دشواری هایی 
دارد ک���ه خواننده را پس می زند و 
نیاز اس���ت که در چنین شرایطی 
نقد ادبی نقش میانجی را داش���ته 
باشد تا مخاطبان را به سمت شعر 

هدایت کند.
 وی افزود: آتش���ی با طبیعت 
ارتباط عجیب و غریبی داش���ت و 
همه تمثیل ها، تشبیه ها و استعاره های 
او در ارتباط با طبیعت است که در 
این بین اقلیم جنوب در توجه بیشتری 
قرار داشته است. او بیشتر حرف ها 
و پیام هایش را به وسیله زبان طبیعت 
بیان می کرد و گویی به انسان اعتمادی 
نداشت و معتقد بود که حرفی که به 
شکل مستقیم بیان شود، تاثیری ندارد 

و باید از طریق میانجی بیان شود.
کامی���ار عابدی ک���ه آخرین 

سخنران این نشست بود در توضیح 
ریس���ک پذیر نبودن شاعران گفت: 
وقتی روند و مسیر شعر را بررسی 
می کنیم، متوجه می شویم، شاعرانی که 
خطر کردند و از یکنواختی خارج 
شدند، تعدادشان بسیار کم است؛ البته 
در دوره معاصر  تعداد این شاعران 

کمی بیشتر شده است.
وی ادامه داد: یکی از این افرادی 
ک���ه به نوآوری روی آورد، نیما بود 
که کلیش���ه ها را کنار زد. او پیشنهاد 
می کرد که شاعران نترسند و از عناصر 
بومی و محلی استفاده کنند. شاعران 
دیگر به اندازه او به این مساله رغبت 
نش���ان ندادند. البته اخوان و شاملو 
کارهای محدودی را انجام دادند، اما 

محسوس نبود.
وی با اشاره به جسارت منوچهر 

آتش���ی بیان کرد: در بین شاعران 
معاصر، منوچهر آتشی شبیه ترین فرد 
به نیما بود و بدون هیچ تردیدی به 
نکات و درس های نیما توجه خاصی 
داش���ت. آتشی در سه دفتر نخست 
خود، به قوی ترین صدایی که درد 
منطقه جنوب و به ویژه استان بوشهر 

است، می پردازد.
در این پایان این مراس���م از 
دو کتاب »چه شکل های گوناگونی 
دارد عشق« )یادنامه ی زنده یاد منوچهر 
آتش���ی( که به سعی محمدجواد 
حق ش���ناس تهیه و تدوین شده و 
بخش های مختلفی را دربر می گیرد و 
کتاب »ارغوانی از بوسه« که گزیده ای 
از اش���عار منوچهر آتشی را شامل 
می شود و توسط دختر وی )شعله 
آتشی( انتخاب شده، رونمایی شد.

یازدهمین سالگرد منوچهر آتشی برگزار شد معرفی برگزیدگان هفدهمین جشنواره 
پژوهشی ابوریحان

برگزیدگان هفدهمین جش����نواره پژوهشی ابوریحان با حضور معاون 
تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس دانشگاه 

علوم پزشکی شهیدبهشتی معرفی و تقدیر شدند.
به گزارش ایسنا، در این مراسم دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و 
فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه ساالنه بیش 
از ۱7 هزار نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست می دهند، گفت: با 

اجرای طرح های پژوهشی می توان این آمار را به حداقل رساند.
وی افزود: س���هم سکته های قلبی و مغزی از مرگ ومیر در کشور5۱ 
درصد اس���ت که قابل پیش���گیری و کنترل است و هیچ چیز به اندازه باال 
بردن س���طح دانش جامعه نمی تواند این هدف را محقق کند. بر اس���اس 
اعالم روابط عمومی وزارت بهداش���ت،در این جشنواره دانشکده پزشکی 
بعنوان دانش���کده برگزیده، پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد بعنوان 
مرکز تحقیقات مستقل، مرکز تحقیقات علوم دارویی بعنوان مرکز تحقیقات 
غیرمس���تقل و واحد توسعه تحقیقات بالینی امام حسین )ع( نیز به عنوان 

واحد برگزیده معرفی شد.
همچنین پروفسور بهمن امامی استاد دانشگاه لویوال شیکاگو، پروفسور 
فرزین فرزانه اس����تاد کینگز کالج لندن و پروفس����ور مینو رسول زادگان استاد 

دانشگاه نیس فرانسه برگزیدگان بین المللی این جشنواره بودند.
دکتر محمود رفیعیان کوپایی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و دکتر 
علیرضا استقامتی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز بعنوان برگزیدگان ملی 

هفدهمین جشنواره پژوهشی ابوریحان معرفی شدند.
پژوهشگران برگزیده با رتبه علمی استاد دکتر محمدعلی جوادی دکترای 
تکمیلی تخصصی قرنیه و سگمان قدامی رتبه اول و دکتر علی دباغ دکترای 

تخصصی بیهوشی بعنوان نفر سوم معرفی شدند.
اعضای هیات علمی دانش���گاه دارای H-Indexمعادل ۲0 و باالتر و 
ارجاعات باالی ۱000 در پایگاه Scopus  تا پایان شهریور ماه هم دکتر فریدون 
عزیزی، دکتر پروین میرمیران، دکتر محمدرضا زالی، دکتر مهدی هدایتی، دکتر 
ابوالحسن احمدیانی، دکتر مسعود سهیلیان، دکتر سعیدعسگری، دکتر محمدرضا 
مسجدی، دکتر افشین زرقی، دکتر فرزاد حدائق، دکتر حمید احمدیه، دکتر فرشته 
معتمدی، دکتر جالل پوراحمدجکتاجی، دکتر شاهین یزدانی، دکتر علی اکبر 

والیتی، دکتر محمدعلی جوادی و دکتر عباس بصیری معرفی شدند.
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ایران   ایر  اعالم کرد: ۱۰۰فروند ایرباس   
طی ۱۰سال به ایران تحویل می شودو براساس 
قرارداد ایران ایر و کمپانی ایرباس  ۱۰۰فروند 
هواپیمای ایرباس از اوایل سال ۲۰۱۷میالدی 
در  پروس���ه زمانی ۱۰ساله طبق مفاد قرارداد 

تحویل ایران ایر خواهد شد.
به گ���زارش فارس به نقل از اداره کل 
روابط عمومی هما،  قرارداد نهایی خرید ۱۰۰ 
فروند هواپیمای ایرباس توسط  مدیر عامل 
ایران ایر )فرهاد پرورش( و مدیر ش���رکت 
هواپیما سازی ایرباس )فابریس برژیه ( امضا 

شد.
پس از توافق حاصله از مذاکرات برجام 
و ب���ه دنبال امضای توافق نامه خرید هواپیما 
بی���ن ایران ایر و ش���رکت ایرباس در بهمن  
سال گذشته )ژانویه سال ۲۰۱6 میالدی (در 
پاری���س و به دنبال انجام مذاکرات طوالنی 
و فش���رده تیم های کارشناس���ی ایران ایر با 
نمایندگان ایرباس و تعهد شرکت ایرباس به 
اخد مجوزهای الزم، س���رانجام در روز دوم 
دی  س���ال جاری قرارداد خرید ۱۰۰ فروند 

هواپیمای ایرباس نهایی شد .
براساس قرارداد منعقد شده، هواپیماها 
از اوایل سال ۲۰۱۷ میالدی در یک پروسه 
زمانی ۱۰ س���اله طبق مفاد قرارداد تحویل 

ایران  ایر خواهد شد.
این هواپیماها شامل 46 فروند هواپیما 
از خانواده A3۲۰، تعداد 38 فروند هواپیما 
از خان���واده A33۰و ۱6 فروند از خانواده 

A35۰است.
پیش از این پیش قرارداد خرید هواپیما  از 
شرکت ایرباس در حضور رؤسای جمهوری 
دو کشور ایران و فرانسه در پاریس به امضای 
مدیرعامل ایران ایر و مدیر ش���رکت ایرباس 

رسیده بود.
از سوی دیگر،شرکت هواپیمایی ایرباس 
هم از امض���ای قرارداد فروش ۱۰۰ فروند 
هواپیمای این شرکت با ایران ایر خبر داد.

 به گزارش ایرنا، سایت رسمی شرکت 
هواپیمای���ی ایرباس با تاریخی قلمداد کردن 
ای���ن قرارداد، اعالم کرد: ایران ایر و ایرباس 
 A3۲۰ قرارداد محکمی برای خرید 46 فروند
Family و 38 فرون���د Family A33۰و 
۱6 فرون���د XWB aircraft A35۰امضاء 

کردند.
این گزارش می افزای���د: قرارداد یاد 
ش���ده در چارچوب عمل به تعهدات اولیه 
میان تهران و پاریس در ژانویه ۲۰۱6 است 
و هواپیماها از ابتدای س���ال جدید میالدی 

)۲۰۱۷( تحویل ایران ایر می شود.
بر اس���اس این گزارش، قرارداد خرید 
۱۰۰ فروند هواپیمای ایرباس توسط فرهاد 
پرورش مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری 

اسالمی و »فابریس بریژیه« مدیرعامل و مدیر 
اجرایی ایرباس امضاء شده است.

»فابریس بریژی���ه« مدیرعامل و مدیر 
اجرای���ی ایرباس در آئی���ن امضای قرارداد 

فروش ۱۰۰ هواپیمای این ش���رکت به ایران 
ایر، اظهار داش���ت: قرارداد کلی دو شرکت 

شامل بخش هایی همچون آموزش خلبانی و 
مدیریت ترافیک هوایی هم می شود.

در این زمین���ه مدیرعامل هواپیمایی 
جمهوری اس���المی ایران با اشاره به امضای 
ق���رارداد نهایی خرید ۱۰۰فروند هواپیما با 
شرکت ایرباس گفت:  ۱5تا ۲۰درصد منابع 
مالی این خرید توس���ط هما و طی ۱۰سال 

بازپرداخت می شود.
فرهاد پرورش در گفتگو با تسنیم ضمن 
اشاره به مذاکرات فشرده با شرکت ایرباس 
ط���ی هفته های اخیر، با بیان این که تحویل 
هواپیماهای ایرباس از اوایل سال آینده میالدی 
آغاز می ش���ود، افزود: به مرور طی سال های 
آینده سفارش���ات ایران ایر توسط شرکت 

ایرباس ساخته شده و تحویل می شود.
وی ب���ا بیان این که 8۰ تا 85 درصد از 
مبلغ قرارداد با ایرباس از طریق فاینانس تامین 
می شود، تصریح کرد: ۱5 تا ۲۰ درصد از منابع 
مالی این خرید توسط هواپیمایی جمهوری 
اس���المی ایران طی ۱۰ س���ال بازپرداخت 
می ش���ود. ایرباس ۷ تا 8 هواپیما را هم در 

سال آینده تحویل ما می دهد.    
   مدیرعامل ایران ایر همچنین در گفتگو 
با فارس گفت:   اولین فروند از این قرارداد، 
پیش   از به پایان رسیدن سال 95 شمسی و 
 در اوایل سال ۲۰۱۷ میالدی تحویل ایران ایر 

خواهد شد.
بنا به گفت���ه وی،  اولین فروند از این 
هواپیماها ایرباس 3۲۱ اس���ت که تحویل 
ایران ایر می شود و پس از آن  ایرباس 33۰ 
تحویل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 

ایران خواهد شد.
بنا به گفته پرورش،  تفاهمات تأمین مالی 
برای این چند فروند هواپیما با کمپانی ایرباس 
انجام شده است و برای هواپیماهای بعدی 

هم به مرور تفاهمات انجام می شود.
همچنین فابریس برژیه ، رئیس کمپانی 
ایرباس بعد از امضای این قرارداد اعالم کرد: 
این یک تواف���ق تاریخی بود زیرا موجب 
نوسازی ناوگان هوایی ایران خواهد شد؛ این 
توافق تنها محدود به فروش هواپیما نیست 
بلکه آموزش خلبانان، تعمیرات و نگهداری 
هواپیما و مدیریت ترافیک هوایی را نیز در 
بر خواهد گرفت و این توافق یک گام بسیار 
مهم برای مدرن سازی تجارت هوایی ایران 

خواهد شد.
بن���ا به گفته رئیس ایرباس  این قرارداد 
براس���اس مجوز اوفک انجام می شود که در 
سپتامبر و نوامبر ۲۰۰6 به ایرباس داده شد، 
این مجوزها ش���امل تولیداتی که ۱۰ درصد 
یا بیشتر تکنولوژی آمریکا را دارد هم شامل 
می شود. فابریس برژیه  همچنین گفته است: 
ایرباس ب���ه طور نزدیک با تنظیم کنندگان 

قوانین در اروپا و آمریکا و هر جایی که برای 
اطمینان دهی و فهم اجرای کامل برجام الزم 
بود، فعالیت هایی انجام داده اس���ت؛ ایرباس 
همچنین تالش می کند تا شرایط مجوز اوفک 

را به درستی اجرا کند.
بنا به گفته رئیس کمپانی ایرباس، این 
 قرارداد همچنین برنامه جامع اقدام مشترک 
)برج���ام( را دنبال خواه���د کرد و قوانین 
و راهنمایی هایی را که ش���امل سفارشات 
هواپیمای جدید و بسته های هواپیمایی جامع 
غیرنظامی باش���د را اجرا خواهد کرد؛ این 
بسته ها ش���امل آموزش خلبان، نگهداری، 
حمایت از توس���عه خدمات ناوگان هوایی، 
خلبانی و اجراهای هوایی و هماهنگ سازی 
قوانین را در بر خواهد گرفت؛ این قرارداد گام 
اول قابل توجهی در جهت مدرن سازی کلی 

بخش هوانوردی تجاری ایران است. 
ایرباس تأکید کرده است که مجوزهای 
الزم برای امضای قرارداد با ایران را از وزارت 
خزانه داری آمریکا دریافت کرده و توافقنامه 
کامال با برجام همخوان اس���ت؛ طبق اعالم 
این کمپانی هواپیماساز، ایرباس از این پس با 
انطباق کامل با مجوزهای خزانه داری آمریکا 

عمل خواهد کرد. 
به نوشته رویترز، انتظار می رود اولین 
 فرون���د از هواپیماهای ایرباس، نیمه ژانویه 
)ماه آینده میالدی(، یعنی پیش از ادای سوگند 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری جدید آمریکا 

به ایران تحویل داده شود.
در همین زمینه رویترز نوشت: ارزش 
قرارداد ایران و ش���رکت ایرباس ۱8 تا ۲۰ 
میلیارد دالر است، اما انتظار می رود که ایران 
تخفیف های زیادی از این شرکت دریافت 
کرده باشد.   خبر دیگری حاکیست: مقایسه 
تفاهمنامه اولیه ایران و هما با قرارداد نهایی 
این دو شرکت حاکی از آن است که ۷فروند 
هواپیمای ای 33۰و ۱۲فروند هواپیمای دو 
طبقه ای 38۰از لیس���ت اولیه حذف شده و 
یک فروند به تعداد ایرباس های ای 3۲۰افزوده 
شده است. به گزارش تسنیم، از بهمن پارسال 
تا دی امس���ال ۱8 فروند هواپیما از لیست 
خرید هواپیمایی جمهوری اس���المی ایران 
کاهش یافته ک���ه بارزترین آنها ۱۲ فروند 
هواپیمای دو طبقه ای 38۰ است. همچنین 
در قرارداد نهایی هما و ایرباس ۷ فروند هم 
از تع���داد هواپیماهای ای 33۰ کاهش یافته 
و یک فروند به لیست هواپیماهای ای 3۲۰ 
افزوده شده و به 46 فروند رسیده است. در 
ای���ن بین تعداد هواپیماهای ای 35۰ بدون 
تغییر مانده و همان ۱6 فروند تفاهمنامه است. 
در مجم���وع ۱9 فروند هواپیمای ای 38۰ و  
ای 33۰ از فهرس���ت نهایی خرید ایران ایر 

حذف شده است.

امضای قرارداد خريد 100 فروند هواپيماي ايرباس 

سرویس سیاسي – اجتماعي: 
خطیب جمعه تهران گفت: امروز 
اگر خطری برای مملکت داشته 
باش���یم، خطر حرامخواری، ربا، 
حقوق های حساب نشده، رانت 
و ویژه خ���واری ها و همچنین 
بی توجهی به مشکالت مردم و 

جوانان بیکار است.
به گزارش ایس���نا، حجت 
االسالم والمسلمین صدیقی با بیان 
ای���ن که خداوند تقوا را به عنوان 
کلید فتوحات و موجب سهولت و 
رفع مشکالت معرفی کرده است، 
 اظهار داشت: مس���ئوالن ما در 
سمت های مختلف باید خدا را 
در نظر بگیرند و تقوا پیشه کنند 
و مرگ و ب���ی وفایی دنیا را از 
یاد نبرند و امانتدار مردم باش���ند. 
همچنین کاس���ب ها بی انصافی 
و ک���م فروش���ی نکنند و ربا به 
زندگیش���ان وارد نشود، چرا که 
از خطرات امروز جامعه ما ربا و 
حرامخواری و حقوق های حساب 

نشده است.
وي تاکید کرد: امروز وقت 
حاشیه سازی و سیاسی بازی نیست 

و همه باید تقوا پیشه کنند.
صدیق���ی در ادام���ه ب���ا 
گرامیداشت یوم اهلل 9 دی، گفت: 
حضور مردم در 9 دی خود جوش 
نبود بلکه خدا جوش بود و باپول 
نمی ش���د این کار را انجام داد. 
بلک���ه خدا بر دل آنها رخنه کرد 

و ب���ا حضور م���ردم در 9 دی 
 امید دش���منان خارجی و قدرت 
طلب های داخلی را ناامید کرد.

وی با اشاره به واقعه  9 دی 
افزود: اجتماع مردم در 9 دی 88  

ماموریتی الهی بود.
خطیب جمعه تهران با بیان 
این که بصیرت یعنی تشخیص، 
تصمی���م، حضور و اقدام بموقع، 
افزود: 9 دی شاهد حضور بموقع 

مردم بودیم.
ام���ام جمعه موقت تهران با 
بیان این که انقالب پدیده ای الهی 
اس���ت، تاکید کرد: دست پنهان 
خداوند این انقالب را به وجود 
آورد و ق���دم به قدم هدایت کرد 
و خطرات یکی بعد از دیگری از 

سر انقالب رفع کرد . 
صدیقی تاکید کرد: با شناختی 
که از مردم با بصیرت ایران دارم 
م���ی دانم که تا حضور امام زمان 
)ع���ج( این انقالب را زیر پرچم 

والیت حفاظت خواهند کرد.
وي در ادامه با تبریک آزادی 
حلب، گفت: حلب به قیمت خون 
شهدای مدافع حرم آزاد شد واین 
پیروزی ، فقط یک پیروزی نظامی 
نیس���ت، بلکه پیروزی فرهنگی، 
اعتقادی، انقالبی و اسالمی است 
که پیروزی جبهه والیت به حساب 
می آید و حامیان تروریس���ت را 

منزوی و سرافکنده کرده است.
ام���ام جمعه موقت تهران با 
اشاره به سالروز تاسیس نهضت 
س���وادآموزی با فرمان امام )ره( 
گفت: از چه���ره های تاثیرگذار 
در این عرصه استاد قرائتی است 
که برای سالمتی کاملشان آرزوی 

شفا داریم.
صدیقی همچنین به مظلومیت 
مضاعف مردم بحرین اشاره کرد و 
افزود: رژیم غیر بحرینی حاکم بر 
این سرزمین مردم را تحت فشار 
قرار می دهد و آب را روی آنها 

بسته   و آیت اهلل عیسی قاسم رهبر 
مسلمانان بحرین را سلب تابعیت 
کرده است. ننگ بر سازمان ملل 
و مدعیان حقوق بشر که به رغم 
این جنایات سکوت می کنند، اما 
امیدواریم با بیداری و اس���تقامت 
مردم بیدار بحرین شاهد نابودی 

رژیم اشغالگر بحرین باشیم.
خطیب جمعه تهران همچنین 
به مساله برجام اشاره کرد و گفت: 
رهب���ری از روز اول اعالم کردند 
که ما به طرف مقابل بدبین هستیم 
و از همان روز مس���ئوالن ما باید 
 با استحکام بیشتری وارد عرصه 
می شدند ،اما حاال که روشن شده  
آمریکا نقض عهد کرده است باید 
مقابله ای در تراز کشور انقالبی 
و قدرتمند منطقه ای داشته باشیم 
و به موضوعات دم دس���تی اکتفا 

نکنیم.
صدیق���ی تاکید کرد: رئیس 
جمهوري به سازمان انرژی اتمی 
دستوری دادند و آمریکا هم اعالم 
کرد که این دستور برایشان مشکلی 
درست نمی کند و مطابق برجام 
است، اما  خواهان واکنش جدی 
ت���ر و قدرتمندانه تری از طرف 
مسئوالنمان هستیم و توقع ما از 
مجریان برخورد جدی با این مساله 

است.
امام جمعه موقت تهران در 
ادام���ه از نمایندگان مجلس که 
در حوزه بررس���ی برنامه بودجه 
تالش می کنند، درخواست کرد 
تا اولویت اشتغال جوانان و قشر 
آسیب پذیر جامعه را مورد توجه 
ق���رار دهند. صدیقی همچنین  با 
اش���اره به اهمیت و تاثیر نماز در 
زندگی دنیوی و اخروی انسان ها، 
گفت: نماز آتش نشاني است که 
گناهان انسان با خواندن آن ریزش 
می کند، به شرط آن که بعد از نماز 
دوباره به سمت گناه نرویم و برای 

خودمان آتش درست نکنیم.

خطیب جمعه تهران:رانت جویی،حرامخواری
 و  بیکاری برای کشورخطرناک است 

قم: ام���ام جمعه موقت قم گفت: تالش جبهه 
تکفیر و ترور در جهت امن ساختن رژیم صهیونیستی 
است ، لذا شکست این جبهه ، پیروزی های بزرگی 

را نصیب امت اسالمی می کند.
ب���ه گزارش ایرن���ا، آیت اهلل علیرضا اعرافی در 
خطب���ه های نماز جمع���ه قم در مصالی قدس این 
شهر اظهار داشت: درحال حاضر دریمن شاهد عقب 
نشینی قدرت های مهاجم و آل سعود هستیم، و باالتر 
از اینها در موصل و حلب و به طور ویژه حلب به 
فضل خدا مقاومان اسالم از نقاط مختلف جهان جمع 
شدند و فتنه بزرگ تکفیر، ترور و تهاجم به مقدسات 

و ارزش های دینی را خاموش کردند.
وی با انتقاد از مواضع سازمان های بین المللی 
در برابر حوادث س���وریه، افزود: این نهادها به جای 
تشکر از ایران مقاوم و جبهه مقاومت به خاطر عقب 
راندن و کنار زدن تروریس���ت ها با صدور قطعنامه 
بر ضد آن عمل می کنند و این کار زش���تی است و 
حقوق بشر از دیدگاه این سازمان ها در حقیقت یعنی 

حقوق تروریست ها.

 امام جمعه موقت قم درادامه با اش���اره به یاوه 
گویی های مقام های انگلیس���ی و آمریکایی، گفت: 
انگلیس���ی ها و آمریکایی ها چون حس کردند جبهه 
گفتمان انقالب در حال پیشرفت است یاوه های عجیبی 

گفتند که این نشان دهنده وحشت آنها است
رئیس جامعه المصطفی العالمیه دربخش دیگری 
از س���خنان خود با محکوم کردن سرکوب شیعیان 
در بحرین، نیجریه و عربستان از تداوم فشارها علیه 
رهبران و علمای شیعه در این کشورها ابراز نگرانی 
کرد.وی افزود: چندین تن از جوانان و علمای بزرگ 
بحرین در زندان هس���تند و فش���ار بر آیت اهلل شیخ 
عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین به طور روز افزون 

ادامه پیدا می کند.
وی همچنین با اذعان به اینکه ما نسبت به آنچه 
در نیجریه استمرار دارد، و در مورد شیعیان و علمای 
این کشور نیز نگران هستیم، افزود: در عربستان هم 
فش���ارهای مضاعفی نسبت به شیعیان مظلوم جنوب 
 این کش���ور وجود دارد که امیدواریم پایه های ظلم 

آل سعود فرو بریزد.

امام جمعه موقت قم : تالش جبهه تکفیر و ترور
امن ساختن رژیم صهیونیستی است

هیات عامل صندوق توس����عه ملی از آمادگی برای 
حمایت از صادرات تولیدات و خدمات فنی و مهندسی 
ایران به آمریکای التین خبر داد و شیوه های تامین مالی 

صادرات را تشریح کرد.
به گزارش مهر به نقل از صندوق توسعه ملی، احمد 
دوست حسینی در دیدار با مقامات ارشد سفارتخانه های 
۱۰کشور آمریکای التین در تهران، از آمادگی این صندوق 
ب����ه منظور تامین مالی پروژه های متکی بر صادرات کاال 
و خدمات فنی و مهندسی ایران به کشورهای آمریکای 
التین خبر داد و گفت: صندوق توسعه ملی می تواند در 
قالب تامین اعتبار فروشنده، تامین اعتبار خریدار،  صدور 
ضمانت نامه پیش پرداخت یا نیاز مالی برای تجهیز کارگاه 
در اجرای پروژه های پیمانکاران ایرانی برنده ش����ده در 
مناقصه های بین المللی، همکاری های الزم را تحت شرایط 

و ضوابط مشخص به عمل آورد.
وی افزود: چنانچه یک شرکت ایرانی بخواهد در یک 
کشور آمریکای التین پروژه ای نیروگاهی یا پتروشیمی و از 
این قبیل پروژه ها اجرا کند، صندوق توسعه ملی به منظور 
خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه از ایران می تواند به آن 
شرکت خارجی تسهیالت اعطا کند.  رئیس هیات عامل 
صندوق توس����عه ملی تصریح کرد: چنانچه یک شرکت 
ثبت شده در یک کشور آمریکای التین بخواهد کاالیی را 
از ایران خریداری کند و برای خرید این کاال بتواند اعتبار 
اسنادی از طریق بانک معتبر خارجی به نفع بانک ایرانی 
گش����ایش کند، صندوق می تواند پول فروشنده ایرانی را 
به طور نقدی پرداخت و خریدار خارجی قیمت کاالی 

خریداری شده را ظرف یک یا دو سال بعد بپردازد.
وی تامین مالی پروژه های بلندمدت تر از 4یا 5ساله 
در خارج از کشور را منوط به بررسی دقیق مشخصات 
پروژه ها دانست و تاکید کرد: صندوق به صادرات مواد 
خام مانند س����نگ آهن یا نفت خام از کشور تسهیالت 
ارائه نمی کند؛ اما برای پروژه های فوالدسازی، پتروشیمی، 
نی����روگاه، احداث هتل و از این قبیل پروژه ها در خارج 
از کش����ور به میزان تجهیزاتی که از داخل ایران برای 
احداث آن پروژه مورد نیاز اس����ت، تا سقف 85درصد 
ارزش کاالهایی که از ایران برای اجرای پروژه خریداری 
می شود، به شرط آنکه حداقل 6۰درصد از ارزش ساخت 
آن در ایران باش����د، در قالب تس����هیالت و تامین مالی 

صادراتی کمک می کند.
نامبرده خاطرنش����ان کرد: حمایت صندوق توسعه 
ملی از پروژه های صادراتی ایران در کشورهای آمریکای 
التی����ن در چارچوب قواع����د و قوانین عام تامین مالی 
صادراتی جهانی است که به عنوان مثال در حال حاضر 
در کش����ور  های OECD )سازمان همکاری و توسعه 

اقتصادی( انجام می شود؛ اما صندوق توسعه ملی در شرایط 
رقابتی موجود و با لحاظ کردن شرایط کشورهای آمریکای 
التین، شرایط نسبتا سهل تری را در ارتباط با سهم صادرات 

از ایران برای این کشورها در نظر می گیرد.
وی با اش����اره به اهمیت ارتباط و همکاری پایدار 
بین بانکی گفت: تمام امور مربوط به اعطاء تسهیالت و 
اعتبارات از منابع صندوق توسعه ملی از طریق سیستم 
بانکی کشور انجام می شود، بنابراین تسهیالت صادراتی 
در چارچوب اعتبار خریدار مستلزم ارتباط پایدار بانکی 

کشور طرف خریدار با بانک های ایرانی است.
دوست حس����ینی منظور خود را از ارتباط بانکی، 
انجام عملیات گشایش اعتبارات اسنادی مرتبط با معامالت 
تجاری عنوان کرد و افزود: در این راستا بانک های معتبر 
در کشور خریدار خدمات فنی مهندسی و کاالی ایرانی 
که اعتبار و توانایی ایفای تعهدات خود را با تایید سیستم 
بانکی، بیمه ای یا بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را 
داشته باشند، امکان همکاری برای انجام مبادالت پولی در 

اجرای قراردادهای تجاری را خواهند داشت.
در ابتدای این نشس����ت، ساعدی عضو هیأت عامل 
و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی به 
معرفی ساختار، اهداف و ماموریت های صندوق و همچنین 
شیوه عملکرد صندوق توسعه ملی در زمینه تامین مالی 

و سرمایه گذاری خارجی صندوق پرداخت. 
حجت اهلل سلطانی معاون اداره کل آمریکای وزارت 
امورخارجه کش����ور هم در این دیدار ضمن تش����ریح 
ابعاد همکاری های فی مابین جمهوری اس����المی ایران و 
کش����ورهای آمریکای التین تصریح کرد: خوشبختانه با 
توسعه روابط بانکی ایران و برخی از کشورهای منطقه 
آمریکای التین که در قالب تفاهم نامه های اخیر میان دو 
طرف در حال گسترش است، شرایط برای بهره گیری از 
حمایت های مالی صندوق توسعه ملی در جهت گسترش 
توسعه صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی ایران به 

این کشورها بیش از پیش فراهم خواهد شد. 
در ادامه این نشس����ت، سفیران و نمایندگان حاضر 
در جلسه پرسش هایی مطرح کردند که مورد به مورد در 
چارچوب سیاس����ت های اعالم شده پاسخ و توضیح داده 
ش����د. همچنین مقامات وزارت امور خارجه کشورهای 
حاضر در این نشست قرار شد توسعه همکاری بانکی را 
از طریق بانک های مرکزی برای ارتقاء سطح مبادالت و 
ارتباطات بین بانکی پیگیری کنند و نمایندگان کشورهای 
حاضر در جلسه، طرح ها و پروژه های منتخب و بانک پذیر 
خود را با مشخصات کافی برای بررسی و مذاکره بیشتر 
با هماهنگی وزارت امورخارجه در اختیار صندوق توسعه 

ملی قرار دهند.

حمایت صندوق توسعه از صادرات تولیدات 
و خدمات فنی و مهندسی به آمریکای التین   مدیر اداره ص���ادرات بانک 

مرکزی اطمینان داد که تقاضای باال 
در بازار ارز که سبب افزایش قیمت 
دالر ش���ده اس���ت، با آغاز سال نو 

میالدی فروکش می کند.
به گزارش ایرنا، قیمت دالر روز 
چهارشنبه به دلیل افزایش چشمگیر 
تقاضا در ب���ازار آزاد رو به فزونی 
نهاد و از محدوده 4۰ هزار ریال هم 

عبور کرد.
صرافان و فعاالن بازار ارز، این 
افزایش را ناش���ی از باال بودن تقاضا 
برای خرید دالر و متناسب نبودن آن 

ب���ا حجم ارز موجود در بازار عنوان 
می کردند.

در ای���ن زمینه صمد کریمی 
تقاضای ایجاد شده در بازار را فصلی، 
گ���ذرا و غیربنیادین ارزیابی کرد و 
گفت: با توجه به تحلیل های بانک 
مرکزی، ن���رخ های کنونی ارزهای 
عمده در بازار مقطعی و بیشتر ناشی از 

تقاضای پایان سال میالدی است.
کریم���ی افزود: انتظار می رود 
با گذر از این مقطع زمانی، تقاضای 
ارز مس���افرتی و تجاری در بازار 
فروک���ش کرده و نرخ حواله جات 

ارزی کاهش یابد.
وی اضاف���ه کرد: در س���ه 
ماه���ه پایانی س���ال و با ورود ارز 
صادرکنن���دگان غیرنفتی و افزایش 
عرضه بان���ک مرکزی بازار تعدیل 

خواهد شد.
این مدیر بانک مرکزی به مردم 
توصیه کرد در ش���رایط کنونی به 
هیچ عنوان س���راغ تقاضاهای سفته 
ب���ازی، احتیاطی و تبدیل دارایی در 

بازار نروند.
وی در عی���ن حال گفت که 
عوامل غیربنیادین نظیر افزایش فعالیت 

دالالن ارز، تح���رکات معامله گران 
فردایی و امروزی و استمرار پدیده 
قاچ���اق کال و ارز کنت���رل بازار را 

دشوار می کند.
به گزارش ایرنا، ولی اله سیف 
رئیس کل بانک مرکزی هم چندی 
پیش افزایش نرخ دالر در بازار آزاد را 
ناشی از تقاضای فصلی دانسته و گفته 
بود که تجربه سال های گذشته نشان 
داده که با عبور از این مقطع زمانی 
و ورود ارز صادرکنندگان غیرنفتی به 
بازار، نرخ آن در بازار در س���ه ماهه 

پایانی سال کاهش می یابد.

بانک مرکزی:   افزایش نرخ ارز گذرا و فصلی است

وزیر تع���اون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
دولت تدبیر و امید امسال را سال رونق اقتصادی 
و ش���کوفایی و س���ال پیش رو را سال جهش 

اقتصادی می داند.
  ب���ه گزارش ایرن���ا، علی ربیعی در پایان 
نشست مش���ترک خانه احزاب که درمجموعه 
تالش تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه دولت و 
نهادهای مدنی می توانند درکنار هم بنشینند و به 
صحبت های همدیگر گوش دهند، گفت: دولت 
به فعالیت احزاب و نهادسازی مدنی اعتقاد دارد 
به طوریکه وزارت کار نقش بزرگی در نهادسازی 

مدنی داشته است.
وی ب���ا  اظهار اینکه دولت تدبیر و امید به 
حقوق ش���هروندی اعتقاد دارد و اعتدال به مثابه 
نظریه و روش کار دولت است، افزود: دولت ها 
می آیند و می روند اما آنچه می ماند، نهادهای 
مدنی است. صدای مردم به ویژه صدای فقرا باید 

از طریق نهادهای مدنی شنیده شود.
ب���ه گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
وقتی نهادهای مدنی در جامعه وجود نداشته باشد، 

افراد غیر مسئوالنه سخن می گویند.
وی با اش���اره به انواع فقر در حوزه های 
مختلف گفت: حاشیه نشینی علل مختلفی دارد 
و این طور نیس���ت که رابطه خطی بین پدیده 
فقر، اعتیاد و برخی آس���یب های دیگر وجود 

داشته باشد.
عضو کابینه دولت گفت: با وجود بس���یاری 
مس���ایل، برجام دستاورد بزرگی برای کشور به 
ارمغان آورد و امنیت ما س���خت کوشی، قدرت 

ملی و در کنار هم بودن است.
وی ادامه داد : س���ه س���ال پیش در شرایط 
خوبی به لحاظ بین المللی نبودیم اما با دیپلماسی 
درست توانستیم رژیم صهیونیستی اسراییل و جناح 

افراطی را در آمریکا ناامید کنیم.
ربیع���ی با بیان اینکه در دولت یازدهم برای 
نخستین بار دستمزد بر تورم پیشی گرفت، افزود : 
 هم اکنون بیش از دو میلیون بش���که نفت صادر 
می کنیم و این در حالی بود که داشتیم در صادرات 

نفت به صفر می رسیدیم.
وی بیان داش���ت : سال گذشته سه درصد 
رش���د داشتیم و امسال هم رشد باالیی را تجربه 

می کنیم.
وزی���ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خالص 
اش���تغال در دولت های نهم و دهم را 8۰ هزار 
شغل عنوان کرد و گفت: 4/5 میلیون دانشجو داریم 

که با تاخیر وارد بازار کار می شوند.
وی با اش���اره به اینکه نرخ مشارکت ۲/5 
درصد در کش���ور افزایش یافته است، گفت: این 
افزایش می تواند به دلیل افزایش امید در جامعه 
باشد.چنانکه سال گذشته ۷۰۰ هزار شغل در کشور 
ایجاد شد که این امر گام بزرگی بود و امیدواریم 

این روند در سال 95 افزایش یابد.
ربیع���ی درخصوص اعتم���اد بین مردم و 
حاکمیت گفت: بهترین حالت این است که مردم 
به خود و حاکمیت اعتماد داشته باشند و احزاب 
در این مورد می توانند کمک شایانی در این زمینه 
ایفا کنند. اگر افراد به خود و حاکمیت بی اعتماد 

باشند، نتیجه بروز آسیب هاست.
وی بیان داش���ت: معتقدم اگر مردم به خود 
اعتماد و به دولت بی اعتماد باش���ند، نتیجه آن 
شورش اجتماعی است و اگر مردم به خود اعتماد 
نداشته و به دولت اعتماد داشته باشند، نتیجه این 

روند پایدار نخواهد ماند.
اهداف اقتصادی و اش��تغالی وزارت کار 

برای سال ۲۰۳۰
 خبر دیگری حاکیست:وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی پیرو هدفگذاری سازمان ملل متحد، 
اهداف قابل دستیابی برای »ترویج رشد اقتصادی 
پایدار و فراگیر، اشتغال کامل و بهره ور و مناسب 

برای همه« را تعیین کرد.
به گزارش مه���ر، متعاقب با اجرای برنامه 
»اهداف توس���عه هزاره« س���ازمان ملل متحد به 
مدت ۱5سال که در ابتدای قرن بیستم هدفگذاری 
شد، ۱93کشور عضو سازمان ملل متحد به طور 
رسمی دستور کار جدیدی با عنوان »تغییر جهان 
ما؛ دس���تور کار ۲۰3۰برای توسعه پایدار« را در 

اجالس آرمان های توسعه پایدار در سپتامبر ۲۰۱5به 
تصویب رساندند.

در همین زمینه مرکز آمار و اطالعات راهبردی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به ارائه 
آرمان ها،اه���داف و نماگرهای آماری مرتبط با 
ماموریت ها به منظور پایش دستور کار ۲۰3۰ملل 
متحد در دستیابی به توسعه پایدار کرده که یکی 
از این آرمان ها  در حوزه »ترویج رشد اقتصادی 
پایدار و فراگیر، اشتغال کامل و بهره ور و مناسب 
برای همه« اس���ت و برای دستیابی به آن ۷هدف 

تعیین و تدوین شده که به شرح زیر است:
- ارتقای سیاست های هدایت شده توسعه 
که از بهره وری فعالیت ها، ایجاد ش���غل مناسب، 
کارآفرینی، خالقیت و نوآوری، تشویق و شکل دهی 
و رش���د شرکت های کوچک و متوسط از طریق 

دسترسی به خدمات مالی است. 
- تا س���ال ۲۰3۰دسترسی کامل و موثر به 
اشتغال و کار شایسته برای تمامی زنان و مردان از 
جمله افراد جوان و اشخاص با ناتوانی ها )معلوالن( 

با پرداختی مساوی ارزش کاری.
- تا س���ال ۲۰3۰، کاهش افرادی که شاغل 
نیس���تند و در حال تحصی���ل و مهارت آموزی 

نیستند  .
- ارزیاب���ی فوری و موثر برای حفظ امنیت 
و جلوگیری و از بین بردن اش���کال مختلف کار 
کودک، تا سال ۲۰5۰، محور کار کودک در تمامی 

اشکال از جمله استفاده از آنها به عنوان سرباز
- حفظ حقوق نیروی کار و ارتقای امنیت 
محیط کاری برای تمام کارگران، شامل کارگران 
مهاجر، به خصوص زنان مهاجر و آنهایی که دارای 

شغل بی ثبات هستند.
- تا سال ۲۰3۰ اتخاذ و اجرای سیاست های 
ارتقای گردشگری مستمر که منجر به ایجاد شغل 

و ارتقای فرهنگ و محصوالت محلی شود.
- گس���ترش و عملیاتی ک���ردن راهبرد 
 جهانی به منظور اشتغال جوانان و اجرای پیمان 
)مقاوله نامه( کار جهانی توس���ط اعضای سازمان 

بین المللی کار تا سال ۲۰۲۰

وزیر کار: سال آینده، سال جهش اقتصادی است 
سخنگوی انجمن قطعه سازان با 
اش���اره به افزایش قیمت برخی مواد 
اولیه داخلی صنعت خودرو، گفت: 
در نشست قطعه س���ازان با مدیران 
خودروس���از مقرر شد کارگروهی 
3جانب���ه با حضور قطعه س���ازان، 
خودروس���ازان و وزارت صنعت 
تش���کیل و آنالیز جدیدی از قیمت 

قطعات خودرو تهیه شود.
فرهاد بهنیا در گفتگو با فارس 
اظهار داشت: در حال حاضر قیمت 
برخی مواد اولیه داخلی مورد نیاز در 
صنعت قطعه سازی افزایش یافته و این 
مسئله باعث باال رفتن قیمت تمام شده 

تولید شده است.
وی ادامه داد:  بیشترین افزایش 
قیمت از س���وی شرکت های دولتی 
اتفاق افتاده که می توان به رشد قیمت 
محصوالت فوالد مبارکه و همچنین 
محصوالتی مانند مس، آلومینیوم و 

مواد پتروشیمی اشاره کرد. 
وی تصریح کرد: افزایش قیمت 
این مواد اولیه در برخی موارد طوری 
ب���وده که قیمت ماده اولیه داخلی به 
باالتر از قیمت مواد وارداتی رسیده 
است. سخنگوی انجمن قطعه سازان 
با بیان اینکه طی سال جاری برخی 
ش���رکت های زیرمجموعه سازمان 
گس���ترش و وزارت صنعت قیمت 
محصوالت خود را ۲۲ تا 3۰ درصد 
افزای���ش داده اند، گفت: محصوالت 

ش���رکت فوالد مبارک���ه ۲۲ درصد 
افزایش قیمت داش���ته که این مسئله 
روی قیم���ت تولید قطعات خودرو 

تأثیرگذار بوده است.
وی با اش���اره به جلسه هیأت 
مدیره انجمن قطعه سازان با مدیران 
 عامل سایپا و ایران  خودرو گفت: در 
جلسه با خودروسازان عنوان کردیم 
که یک���ی از راه  های کاهش قیمت 
خودرو، عدم افزایش قیمت مواد اولیه 
و حرکت به سمت کاهش قیمت مواد 

اولیه داخلی است.
نامبرده هزینه های دولتی تولید 
خودرو را حدود 36 تا 4۰ درصد قیمت 
ف���روش خودرو عنوان کرد و گفت:  
این هزینه ها شامل شماره گذاری، بیمه 
شخص ثالث، هزینه های پرداختی به 
سازمان حمایت و عوارض گوناگون 
می ش���ود که اگر کاهش یابد، باعث 
ثبات قیمت خودرو و حتی کاهش 
قیم���ت خودرو خواهد ش���د. وی 
تصریح کرد: در جلسه با خودروسازان 
پیشنهاد تشکیل کمیته ای سه جانبه با 
حضور قطعه سازان، خودروسازان و 
نماینده دول���ت را مطرح کردیم تا 
قیمت ورودی های صنعت خودرو 
م���ورد ارزیابی قرار گیرد و با آنالیز 
جدید قیمتی در مورد قیمت گذاری 

قطعات تجدیدنظر شود.
بهنیا توضیح داد:  به این ترتیب 
اگر در جایی نیازمند افزایش قیمت 

باشیم، این اتفاق خواهد افتاد یا اگر 
کاهش قیمت روی مواد اولیه اتفاق 
افتاده باش���د، این موضوع بر قیمت 

قطعات لحاظ خواهد شد.
وی با بیان اینکه این آنالیز قیمتی 
ممکن است نشان دهنده افزایش قیمت 
تولید خودرو باشد، گفت:  می توانیم 
ب���ا اجرای راهکارهایی مانند کاهش 
قیمت مواد اولیه یا کاهش هزینه های 
دولتی صنعت خودروسازی مانع از 

افزایش قیمت خودرو شویم.
سخنگوی انجمن قطعه سازان 
تأکید کرد: اگر دولت مصمم اس���ت 
که قیمت خودرو در همین حد حفظ 
شود، بهترین راهکار کاهش هزینه های 
دولتی و کنترل ورودی های صنعت 

خودرو خواهد بود.
وی با اش���اره به افزایش نرخ 
ارز و تأثیر آن بر قیمت تمام ش���ده 
قطعات، گفت: افزایش هزینه تولید 
ممکن است باعث ایجاد بحران جدی 
در بسیاری از شرکت های قطعه سازی 
شود. بهنیا با بیان اینکه در جلسه با 
مدیران خودروس���از، آنها هم عنوان 
کردند که افزایش قیمت خودرو در 
ش���رایط فعلی به نفع خودروساز و 
قطعه ساز نیس���ت ، گفت:  بحثی در 
مورد دس���تور مدیران خودروساز به 
شرکت های تأمین کننده قطعاتشان 
ب���رای کاهش قیمت قطعات مطرح 

نشد.

 تشکیل کارگروه ۳جانبه برای تدوین آنالیز قیمت قطعات خودرو 

 معاون وزیرجهاد کشاورزی از اعالم آمادگی سازمان مرکزی تعاون روستایی 
برای اجرای طرح شیرمدارس خبر داد و گفت: البته هنوز دولت تصمیمی در 

این زمینه نگرفته است.
حسن رکنی در گفتگو با مهر با بیان اینکه سال گذشته آموزش و پرورش از 
طریق پیمانکارانی که با آنان قرارداد بسته بود، اقدام به اجرای طرح شیر مدارس 
کرد، اظهارداشت: سال گذشته حدود 4۰۰تا 5۰۰میلیارد تومان اعتبار، برای این طرح 
در نظر گرفته شده بود و امسال هم این طرح در اولویت کارهای دولت است.

وی با اشاره به اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور اعالم آمادگی کرده 
در صورتی که الزم است، به اجرای این طرح ورود کرده و عملیات اجرایی آن 
را عهده دار شود، افزود: با توجه به شبکه های مویرگی که سازمان مرکزی تعاون 
روستایی در سطح کشور و استان های مختلف دارد، از نظر توانمندی و ظرفیت  

انجام کار، هیچ مشکلی در این زمینه ندارد.
معاون وزیرجهاد کش���اورزی ادامه داد: قراردادهایی بین این س���ازمان و 
کارخانجات مختلف وجود دارد که می تواند شیر باکیفیت را برای مدارس تامین 

کند .  
وی به این پرسش که آیا شیر مورد نیاز برای طرح مذکور از محل خرید 
توافقی شیرخام تامین می شود؟ پاسخ داد: شیر مورد نیاز می تواند از این محل 
تامین شود یا اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی در این زمینه مستقل از خرید 
توافقی اقدام کند. آنچه مسلم است برای اجرای این طرح، بیش از 4۰۰هزار تن 

شیر مورد نیاز است.
 نامبرده با بیان اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی برای تسهیل روند انجام 
این کار اعالم آمادگی کرده است، افزود: در نهایت دولت تصمیم خواهد گرفت 
که این سازمان اجرای طرح فوق را بر عهده بگیرد یا خیر؛ این در حالی است که 
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش، مقدمات اجرای این طرح را فراهم کرده اند، 
اما اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی به طرح ورود کند، هنوز قطعی نیست.

وی درباره اینکه آیا در صورت موافقت دولت با ورود سازمان مرکزی تعاون 
روستایی به اجرای این طرح، سازمان فوق جایگزین وزارت آموزش و پرورش 
خواهد شد؟ گفت: آموزش و پرورش بهره بردار طرح شیرمدارس است؛ در واقع 

به عنوان دستگاه متولی دانش آموزان از طرح مذکور بهره مند خواهد شد.

اعالم آمادگی  تعاون روستایی
 برای اجرای طرح شیر مدارس

مدیرعامل س���ازمان توسعه و نوس���ازی معادن و صنایع معدنی ایران از 
آماده شدن بسته اعتباری دوم ایران و چین به ارزش 3۰ میلیارد یورو و لزوم 

عملیاتی کردن آن خبر داد.
  به گزارش ایرنا از روابط عمومی ایمیدرو، مهدی کرباسیان در گردهمایی 
فعاالن اقتصادی دو کشور،  به حضور شرکت های چینی در بخش معدن و 
صنایع معدنی اش���اره کرد و افزود: ارزش طرح های اجرا ش���ده بین ایران و 
چین طی سه سال گذشته به بیش از ۲۰ میلیارد یورو رسید که از این میزان 

4 میلیارد یورو مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است.
کرباس���یان گفت: بزرگترین طرح آلومینیوم ایران به نام آلومینیوم جنوب 
)س���الکو( با یک ش���رکت چینی از دو سال پیش آغاز شده و پیشرفت قابل 

مالحظه ای داشته است.
 وی افزود: در برنامه 5 س���اله شش���م ایران که از ۲۱ مارس ۲۰۱۷ آغاز 
 می ش���ود، رش���د اقتصادی 8 درصد و جذب 5۰ میلیارد دالر سرمایه خارجی

 پیش بینی ش���ده که از این میزان 3۰ میلیارد دالر در حوزه فوالد و صنایع 
باالدستی و پایین دستی آن، ۱۰ میلیارد دالر در حوزه آلومینیوم و ۱۰ میلیارد دالر 
دیگر در بخش معدن و صنایع معدنی است. وی با بیان اینکه در برنامه های آینده 
ایران، ظرفیت تولید مس کاتد به دو برابر افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: 
همکاری و سرمایه گذاری در ایران مزیت های قابل توجهی برای شرکت های 
چینی فراهم می کند. مدیرعامل ایمیدرو ادامه داد: در بخش تحقیق و توسعه 
و پژوهش های معدنی هم عالقه مند به همکاری با شرکت ها و موسسات 

ذیربط چینی هستیم.

آماده سازی بسته اعتباری دوم 
  ورود کاال تح���ت عن���وان ۳0 میلیارد یورویی ایران و چین

ته لنجی قانونی نیست و گمرک آمار 
آن را ندارد و دولت و مقامات محلی 

باید با این موضوع برخورد کنند.
محمود بهشتیان مشاور رئیس 
کل گمرک ایران  در گفتگو با فارس 
با اش���اره به موضوع قاچاق کاال 
در مرزهای س���احلی کشور تحت 
عنوان ته لنجی اظهارداش���ت: سال 
84 قانون مبادالت مرزی تصویب 
ش���ده که 4 رویه در آن به نام مرز 
نشینان، بازارچه های مرزی، ملوانی و 
پیله وران وجود دارد، بنابراین چیزی 

به عنوان ته لنجی نداریم. 
وی ب���ا بیان اینکه این عنوان 
در سالیان گذشته هنگامی که یک 
ملوان بخشی از مایحتاج زندگی به 
خصوص مواد غذایی خود را همراه 
لنج می آورد، فراگیر ش���د، تصریح 
کرد: به مرور زمان کاالهای مربوط 
به ته لنجی زیاد و به معضل تبدیل 
شده و تاکنون ساماندهی راجع به 

آن صورت نگرفته است.

مشاور رئیس کل گمرک ایران 
در پاسخ به این سوال که گمرک به 
عنوان مرزبان اقتصادی باید تمامی 
آمار مربوط به کاالها را داشته باشد، 
تصریح کرد: ورود کاال تحت عنوان 
ملوانی برای هر ملوان در س���ال 6 
بار و هر بار حدود 4 میلیون تومان 
طبق قانون برای شناورهای زیر 5۰۰ 
تن پیش بینی شده که البته حقوق و 

عوارض آن پرداخت می شود.
ب���ه گفته وی، در گذش���ته 
مجوزهای���ی تحت عنوان ته لنجی 
داده شده، اما رسمیت ندارد و یکی 
از عوام���ل افزایش این موضوع به 
دلیل نبود اشتغال در مناطق ساحلی 
کشور بوده و بدین ترتیب به چنین 
رویه ای دامن زده اس���ت.در حال 
حاضر 3 تا ۱۲ هزار لنج بیکار احصا 
شده است، بنابراین، این افراد نیاز 
به اشتغال دارند و دولت و مقامات 
محلی باید آنها را پشتیبانی کند تا 
پس از آن به دنبال مبارزه با کاالهای 

ته لنجی بود.

ورود کاال با عنوان ته لنجی قانونی نیست 

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: 
امروز جبهه تازه ای به نام فضای مجازی گشوده 
ش���ده که کاهش تهدیدها و فرهنگسازی برای 

سالم کردن آن، مصداق جهاد اسالمی است.
  ب���ه گزارش ایرنا، این مطلب را محمود 
واعظی در نخستین کنگره شهدای فاوا )فناوری 
اطالعات و ارتباطات( که با حضور س���ردار 
سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مس���لح در فرهنگسرای بهمن برگزار 

شد، عنوان کرد.
وی افزود: فضای مجازی هم فرصت است 
و هم تهدید که باید از فرصت های آن بیشترین 
استفاده را کرد و با فضای مجازی تفکرات شیعی 
و اسالمی را به همه دنیا رساند؛ در عین حال 
در ای���ن فضا تهدیدهایی هم برای اعتقادات و 

جوانان ما وجود دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره 
ب���ه اینک���ه در دوره کنونی فضای مجازی به 
اندازه محیط حقیقی گسترده شده و همه باید 
با روحیه جهادی به س���الم س���ازی آن اقدام 
کنند، اف���زود: اکنون در منطقه پیرامونی ایران، 
بحران های مختلفی دیده می ش���ود. اندیشه و 
تفک���ر تکفیری و افراطی اطراف ما وجود دارد 
 و تالش زیادی از س���وی رژیم وهابی سعودی

 می ش���ود که اندیش���ه جوانان کش���ور را با 
برنامه  های مختلف نشانه بروند. از سوی دیگر، 
ب���ا افرادی در گروه داعش روبروییم که به نام 

اسالم، علیه اسالم می جنگند.
وی اضافه کرد: امروز اقتدار نظام ما بیش 
از گذش���ته است؛ به گونه ای که هنگام بروز 

هر مس���اله منطقه ای، همه منتظر موضع ایران 
هستند؛از این رو برای اینکه نقش سازنده خود 
را در داخل کش���ور،  منطقه و جهان ایفا کنیم، 
باید پشت سر امام خود بایستیم و همبستگی و 

انسجام کشور را حفظ کنیم.
به گزارش ایرنا، رونمایی از تمبر نخستین 
کنگره ش���هدای فاوا )فن���اوری اطالعات و 
ارتباطات( و س���ه کتاب از دیگر برنامه های 

این مراسم بود.
واعظی همچنین در حاشیه برگزاری این 
کنگره ،از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی نیروهای 
مس���لح در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات 

بازدید کرد.
از سوی دیگر، وزیر ارتباطات همچنین در 
گفتگو با ایرنا ضمن اش���اره به اختالف سازمان 
خصوصی سازی و شرکت مخابرات ایران درباره 
فسخ قرارداد واگذاری بلوک 5۰ درصد به عالوه 
یک سهم این شرکت ، از مذاکره دو طرف در 

این زمینه خبر داد.
وی اف���زود: این مس���اله یک اختالف 
 مال���ی بین ش���رکت مخابرات و س���ازمان 
خصوصی س���ازی است و دو طرف در حال 

مذاکره با یکدیگرند.
ای���ن عضو کابینه دول���ت درباره موضع 
وزارت ارتباط���ات و فناوری اطالعات در این 
زمین���ه گفت : این موضوع به وزارت ارتباطات 
ربطی ندارد و إن شااهلل مذاکرات آنها به نتیجه 

خواهد رسید.
س���ازمان خصوصی سازی روز ۲9 آذر در 
اطالعی���ه ای اعالم کرد: خریدار حق دارد در 

صورت شکایت یا هرگونه اعتراض به اقدام این 
سازمان به هیات داوری مراجعه کند.

بر اس���اس برخی مطالب منتشر شده در 
س���امانه کدال و س���ایر منابع اطالع رسانی به 
شرحی که اشاره شد، مدیرعامل شرکت خریدار 
در بیس���ت و چهارم آذر امسال دادخواست آن 
شرکت را برای رسیدگی و صدور حکم مبنی 
بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعالم شده 

از هیات داوری درخواست کرده است.
واعظی هم درباره احتمال طرح شکایت در 
محاک���م قضایی هم گفت: این موضوع قرارداد 

است و باید بر اساس آن عمل شود.
بیست و سوم آذر سازمان خصوصی سازی 
فسخ قرارداد واگذاری بلوک 5۰ درصد به عالوه 
یک سهم شرکت مخابرات ایران را به دلیل اجرا 

نشدن تعهدات از سوی خریدار اعالم کرد.
در پی این امر، س���ازمان بورس و اوراق 
بهادار با صدور اطالعیه  ای از مدیران مخابرات 
و سهامدار عمده )شرکت توسعه اعتماد مبین( 
خواست درباره ترکیب سهامداری توضیح فوری 

دهند.
 مدیر عامل شرکت توسعه اعتماد مبین هم 
در نامه ای به س���ازمان بورس و اوراق بهادار، 
اطالعیه سازمان خصوصی سازی درباره فسخ 
قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت 

مخابرات ایران را بی اعتبار دانست.
بیست و نهم آذر سازمان خصوصی سازی 
در واکنش به نامه سهامدار عمده شرکت مخابرات 
ایران اعالم کرد که ابالغ فسخ قرارداد واگذاری، 

قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی است.

وزیر ارتباطات: کاهش تهدیدهای فضای مجازی مصداق جهاد اسالمی است

 وزیر راه و شهرسازی بدنبال امضای قرارداد خرید ۱۰۰ فروند 
هواپیما از شرکت ایرباس تاکید کرد: قطعا این اقدام در کنار خرید 
8۰ فروند هواپیمای بوئینگ اقدامی مهم در تاریخ صنعت هوانوردی 
و از آن فراتر اقتصاد ملی و آغازگر بازپس گیری سهم ایران از صنعت 

حمل و نقل هوایی جهان است  
  به گزارش ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس 
آخوندی با صدور بیانیه ای اعالم کرد:  بی گمان، این قراردادها ظرفیت 
اثرگذاری جدی برصنعت حمل و نقل هوایی، گردشگری، توسعه ملی 
و بهبود جایگاه ایران در سطح اقتصاد جهانی دارند و فزون تر آنکه این 
تدبیر گامی مؤثر در توسعه و پایداری امنیت ایران، همچنین منطقه و 
جهان است. این قراردادها که در این سطح گسترده پس از 4۱ سال 
بین هما و بوئینگ و هما و ایرباس امضا شدند، یک پیام روشن برای 
جهان داشتند و آن اینکه ایران مصمم است که سهم خود را از اقتصاد 
جهانی بازپس گیرد. در بخش دیگری از این بیانیه با تاکید بر اینکه 
تحریم های ظالمانه در کنار بی تدبیری ها موجب محرومیت طوالنی 
مدت ایرانیان عزیز از این اولیه ترین خواسته آنها شده بود و اینک این 
اولین گام در جهت پاسخ به این خواست ملی بود، آورده است: نکته 
مهم، فهم ما از تحوالت جهانی و دیدن و گسترش روابط تجاری با 
کسانی است که علیرغم تمام این غوغا ساالری ها، ایران در پِی پایدار 
کردن منطق مبادله اقتصادی در یک فضای صلح آمیز جهانی در برابر 

منطق زورگویی، گردن کشی و استکباری است.
در این میان فعاالن صنعت حمل و نقل به دلیل فهم ژرفی که 

از ارتباطات دارند همواره پیشتاز بوده و هستند. 
این بار هم امضاکنندگان این قراردادها این عالمت را به جهان 
می دهند که ما پشتیبان صلح، آرامش، امنیت و توسعه روابط انسان 

دوستانه و همچنین اقدام بر مبنای سیاست برد- برد هستیم.
آخوندی با اشاره به اینکه امضای این قراردادها در این شرایط که 
برنامه جامع اقدام مشترک در فضای سیاسی در مرحله تردید جدی قرار 
گرفته است، یک بار دیگر اهمیت حفاظت و مراقبت از دستاوردهای 
بدس���ت آمده را گوشزد می کند، اظهار امیدواری کرده است علیرغم 

تغییر و تحول در دولت آمریکا که درآینده نزدیک ایجاد خواهد شد، 
این کشورهمچنان به تعهدات خود پایبند باشد. 

وزیر راه این قراردادها را اقداماتی تاریخی برای صنعت هوانوردی 
ایران دانسته و گفته است: ما اولین گام را برای نوسازی ناوگان هوایی 
برداشتیم. خرید 8۰ فروند هواپیمای بوئینگ و ۱۰۰ فروند هواپیمای 
ایرباس و ۲۰ فروند ATR که قرارداد آن به زودی تکمیل خواهد شد، 
نشان از عزم جدی ما برای نوسازی ناوگان هوایی ایران دارد.مبنای 
کار ما در این ارتباط استفاده از ظرفیت مزیت های نسبی ایران، افزایش 
قدرِت رقابت  پذیری در صنعت هوانوردی و بازپس گیری سهم ایران 

از صنعت حمل و نقل هوایی منطقه و جهان است.
این بیانیه می افزاید: میزان صندلی خریداری شده طی این قراردادها 
معادل 5۰ هزار صندلی است که بیش از دو برابر تمام صندلی های 
ناوگان فعال موجود است؛ توجه داشته باشیم که سن ناوگان هواپیمایی 
ایران حدود ۲3 سال است. این بدین معنی است که اغلب آنها یا سن 
بازنشستگی خود را طی کرده اند یا به زودی به آن می رسند. بنابراین، 
باید توجه داشت که ظرف ۱۰ سال آتی اکثریت مطلق آنها باید از 

چرخه  فعالیت خارج شوند. 
آخوندی اضافه کرده است: صرفا طی این قراردادها در صنعت 
هوانوردی بیش از ۲۰ هزار شغل شامل مشاغل فنی، خلبانی، مهمانداری، 

مهندسی و تعمیرات ایجاد خواهد شد. 
افزون بر این دهها هزار ش���غل غیرمستقیم دیگر در حوزه های 
بازرگانی، گردشگری و خدمات وابسته به آنها و همچنین خدمات 
متعدد حمل ونقلی در مبدا و مقصد و در شهرهای دور دست ایران 

شکل خواهد گرفت. 
در ای���ن قراردادها افزون بر خرید هواپیما، موضوعات دیگری 
چون آموزش خلبانان و تعمیرات و نگهداری، حمایت از توس���عه 
خدمات ناوبری هوایی)ATM (، عملیات فرودگاهی و هواپیمایی، 
انتقال فناوری و هماهنگی مقررات رگوالتوری می شود. به گمان ما 
این راهکار بنیادین برای مقاوم  کردن اقتصاد ایران در برابر تکانه های 

ملی و بین المللی است.

امضای قرارداد آغازگر بازپس گیری سهم ایران از صنعت حمل و نقل هوایی جهان است



جواني يکي از حساس ترين و 
سرنوشت سازترين دوران زندگي 
هر انسان است كه در آن شخصيت 
 و س���بک زندگي تح���ت تاثير

 عوامل بس���ياري قرار مي گيرد و 
دگرگوني هايي در آن پديد مي آيد 
كه باعث تغييرمسيرزندگي جوان 

مي شود. 
امروزه متأس���فانه ش���ماري 
 از جوانان و نوجوان���ان در دنياي

پر ازتنش؛ فش���ارهاي روحي و 
عصبي، اندوه و افسردگي، دلهره و 
تشويش زندگي مي كنند واگر والدين 
آگاهي هاي كاف���ي از تغييرات اين  
دوره را نداشته باشند، ممکن است 
در مقابل رفتارهاي شان واكنش هاي 
مناسب نشان ندهند و باعث ايجاد 
تنش و اس���ترس در آنان شوند. از 
اينروداشتن آگاهي از اينکه چرا و 
چگونه جوان دچار استرس مي شود، 
اهميت خاصي دارد، چراكه مي تواند 
راه حل هاي برخورد مناسب با اين 

دوران را نشان دهد.
براساس نظرسنجي هاي انجام 
ش���ده 41 درصد جوانان ايراني 
توان مقابله با مش���کالت  زندگي 
را ندارند، 38 درصد آنان سرحال 
و با نشاط از خواب بيدار نمي شوند 
و همين تعداد از زندگي خود ابراز 
رضايت نمي كنن���د، 43 درصد از 
جوانان تحصيلکرده ايراني استرس 
را تجربه كرده اند و 25 درصد آن ها 
به علت عوارض آن، به پزش���ک 

مراجعه مي كنند. 
اس���ترس يکي از شايعترين 
بيماري هاي رواني است كه بسياري 
از افراد در طول زندگي خود بارها 
آن را تجربه كرده اند و جوانان بيش 
از ديگران در معرض اين بيماري 

قرار دارند.
 كارشناسان معتقدند، نگراني 
از آينده سبب يأس و نااميدي در 

جوانان مي شود و احساس ناامني 
اجتماعي و روان���ي را در آنان به 
وجود مي آورد و به همين دليل جوان 
ممکن است دچارافسردگي شود و 
چون فرد افسرده جامعه پذير نيست، 
به سمت آسيب هاي اجتماعي سوق 

داده مي شود.
آنان نبود شادي در جامعه و 
فراهم نبودن شرايط تربيتي مناسب 
و عدم آشنايي اوليا و مربيان با نيازها 
و ويژگي هاي جوان���ان را از علل 

اساسي به وجود آمدن مشکالت اين 
دوران مي دانند،  زيرا كه شناخت اين 
مشکالت مهمترين گام موثر در راه 

داشتن زندگي سالم است.  

نبود برنامه ريزي هاي درست
دكتر به���روز بيرش���ک � 
روان شناس در مورد استرس جوانان 
به گزارش���گر روزنامه اطالعات 
مي گويد: جوانان و نوجوانان در دوره 
بلوغ به علت تغييرات هورموني و 
بيولوژيکي دچار دستخوش يکسري 
حاالت هيجاني و استرس مي شوند 
كه اگربه طور طبيعي تخليه نشود، 
بيماري هاي روحي و رواني در آنان 

را به دنبال مي آورد. 
وي با بيان اي���ن مطلب كه 
مسئوالن بايد برنامه و فعاليت هاي 
خاصي را براي جوانان و نوجوانان 
پيش بيني كنند، تا كمتر دچار استرس 
شوند مي افزايد: والدين بايد شرايط 
روحي و رواني فرزندشان را درك 
كنند و موقعيتي را براي آنان فراهم 

سازند تا به آرامش برسند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه 
علوم پزشکي ايران ياد آوري مي كند: 
متاسفانه بعضي از اوقات جوانان 
و نوجوانان احس���اس مي كنند كه 
والدينشان آنان را درك نمي كنند و 
از اين رو جذب گروه هاي همسن و 

سال خود و گمراه مي شوند. 
وي با اشاره به اين مساله كه 
نبود اوقات فراغت و تفريحات سالم 
يکي از معضالت مهم جامعه است، 
مي گويد: سيستم آموزش و پرورش 
فقط به آموختن تئوري درس ها اكتفا 
مي كند و از اين رو عمال از پرورش 
خبري نيس���ت. مسئوالن به مساله 
اوقات فراغت جوانان و نوجوانان 
توجه نمي كنند و برنامه خاصي هم 
ب���راي آن ندارند. در مدارس حتي 
ورزش كردن هم خيلي جدي گرفته 

نمي شود، در حالي كه بايد عالوه بر 
ورزش، فعاليت هاي فوق برنامه اي 
هم براي جوانان و نوجوانان در نظر 

گرفته شود. 
دكتر بيرشک مي افزايد: در حال 
حاضر جوانان با يکسري عوامل باز 
دارنده روبرو هستند و با توجه به 
اينکه شادي هم در جامعه كم است، 
آنان به شدت تحت فشار قرار دارند 
وطبيعي اس���ت كه دچار استرس 

شوند. 

استرس و علل آن 
دكتر مدبر آراسته � روان پزشک 
در م���ورد تعريف اس���ترس به 
گزارش���گر روزنام���ه اطالعات 
مي گويد: هرموقعيت خوب و بدي 
كه سازگاري شخص را با محيط 
مختل كند، استرس ناميده مي شود به 
عنوان مثال ازدواج و صاحب فرزند 
شدن چون روند طبيعي زندگي را به 

هم مي ريزد، استرس آور است.
وي با بيان اي���ن مطلب كه 
واكنش افراد در مقابل اس���ترس 
يکسان نيست، مي افزايد:نقش عوامل 
استرس زا بسيار مهم است. استرسي 
كه ش���خص مي تواند به راحتي 
آن را كنترل كند با استرس���ي كه 
كنترلي بر آن ندارد متفاوت است و 
پيش بيني پذيري استرس هم تفاوت 
دارد و در صورتي كه فرد  بتواند 
اتفاق را پيش بيني كند، قطعا تاثير 
گذاري استرس كمتر مي شود. دكتر 
آراسته با اشاره به اين كه تفاوت هاي 
فردي،نوع ش���خصيت،اعتقادات، 
اعتماد به نفس و احساس كارايي 
فرد در ايجاد استرس دخيل است. 
يادآوري مي كند: يکي از مس���ائل 
مهم پيشگيري از استرس، وجود 
حمايت هاي اجتماعي است كه اگر 
حمايت هاي كافي از افراد وجود 

داشته باشد، توانايي كنترل استرس 
را پيدا مي كنن���د ولي اگر حمايت 
اجتماعي ضعيف و استرس بيش از 
حد توان فرد باشد تاثير و شدتش 
مي تواند خيلي زياد باشد، متاسفانه 
ما اين مس���اله را در جوانان زياد 
مشاهده مي كنيم، جايي كه جوان نياز 
به حمايت دارد حمايت نمي شود و 
به حقوق حقه خودش نمي رسد و 
زماني كه نبايد حمايتش كرد، بيش 

از حد از او حمايت مي شود.

 سيستم نا كارآمد آموزشي 
دكتر آراسته مي گويد: مساله 
مهمي كه جوانان م���ا با آن روبرو 
هستند، اين است كه آموزش هاي 
الزم براي كنار آمدن با اس���ترس 
را نياموخته اند. سيس���تم آموزشي 
كشورمان پيشرفته ترين فرمول هاي 
فيزيک و شيمي را به دانش آموزان 
ياد مي دهد، اما از ساده ترين آداب 
زندگي و روش هاي كاهش استرس، 

غفلت مي كند.
متاسفانه سيستم فعلي آموزشي، 
ذهن جوانان را آنچنان با حفظيات 
پرمي كند كه ديگ���ر جايي براي 
يادگيري مهارت ه���اي اجتماعي 
باقي نمي ماند و اين در حالي است 
كه زندگي دانش آموزان ما به دليل 

سيس���تم نمره دهي، پر از تنش و 
استرس شده است. توقع والدين 
هم از فرزندشان براي نمره بهتر، 
مزيد بر علت شده و فرصت طاليي 
آموختن مسايل زندگي را از آنان، 

دريغ كرده است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به 
اين مطلب كه در گذشته كودكان 
شيوه آداب معاشرت را در خانواده 
از پ���در بزرگ و م���ادر بزرگ ها 
مي آموختند، مي افزايد: در گذشته 
كودكان مهارت هاي زندگي را از 
بازي ها و قصه هايي كه بزرگتر ها 
برايش���ان تعريف مي كردند، ياد 
مي گرفتند، در حال���ي كه امروزه 
كوچک شدن خانواده ها باعث شده 
است كه والدين از تربيت درست 

كودكان خود غافل شوند.
متاس���فانه صدا و سيما هم 
مسائل تربيتي را آموزش نمي دهد 
و اكثر برنامه ها داراي صحنه هاي 
خشن و نشان دادن بدبختي ها است 
و جوانان ب���ه جاي درس زندگي، 
تنش و درگيري و پرخاشگري را 

مي آموزند. 
حرمت گذاش���تن به بزرگان 
نه فقط در برنامه هاي صدا و سيما 
صورت نمي گيرد، بلکه گاهي به 
آنان هتک حرمت هم مي شود. اين 

بد آموزي باعث شده است احترام 
گذاشتن به بزرگترها جامعه ما از 
ميان برود كه اين وضع اس���ترس 
زيادي را به همه وارد مي كند. فردي 
كه  به ديگران  احترام نگذارد قطعا 
احترامش هم حفظ نمي شود. رفاه 
بيش از اندازه و زندگي هاي تجملي 
كه در فيلم ها و سريال ها نشان داد 
مي شود، جوان و نوجوان را دچار 
اين تضاد مي كند كه چرا خودش 
اين امکانات را ن���دارد و از اينرو 

دچار استرس مي شود.

نبود شادي در جامعه 
دكتر آراسته با بيان اين مطلب 
كه پيشوايان ديني ما افرادي خوش 
خلق بوده اند و وجود شادي را در 
جامعه ضروري مي دانستند، يادآوري 
مي كند: عزاداري براي حفظ مذهب، 
طبيعي اس���ت و از قداست خاص 
خود برخوردار اس���ت، اما زماني 
كه در آن زياده روي شود، اهميت 
و اعتبارش را از دس���ت مي دهد و 

خستگي ايجاد مي كند.
ام���روزه ش���ادي در جامعه 
ما بد دانس���ته مي شود، حال آن كه 
جامعه به نش���اط نياز دارد و يکي 
از خصوصيات بارز حضرت رسول 
اكرم )ص( خوش برخورد بودنشان 

بوده است.
وي مي گويد: زير پا گذاشتن 
قوانين استرس زا است، به عنوان 
مثال افراد زيادي قوانين راهنمايي 
رانندگي را رعاي���ت نمي كنند و 
به راحت���ي آن را ناديده مي گيرند و 
معموالً برخ���وردي هم بامتخلفان 
نمي ش���ود، زيرا كه سيستم تنبيه و 
پاداش درس���تي وجود ندارد. تنبيه 
بايد بالفاصله بع���د از كار خالف 
انجام شود و آن زمان است كه فرد 
ياد مي گيرد نبايد قوانين را زير پا 
بگذارد.گاهي هم فرد قوانين را زير 
پا مي گذارد تا خشم و نارضايتي اش 

را ابراز كند. 
به اعتقاد وي؛ تکنولوژي هاي 
پيش���رفته يکي ديگ���ر از عوامل 
استرس زا اس���ت، در گذشته مردم 
در جريان خيلي از مس���ائل قرار 
نمي گرفتند و آرامش بيش���تري 
داش���تند، امادر حال حاضر ما در 
جريان تمامي اتفاق���ات ناگواري 
كه در دنيا مي افتد، قرار مي گيريم. 
خبر هاي بد به سرعت پخش مي شود 
و افراد جامعه را تحت تاثير قرار 
مي دهد، در اين شرايط آرامش فرد 
از ميان م���ي رود و تحت تنش و 

استرس قرار مي گيرد. 
اين استاد دانشگاه با اشاره به 

اين كه شرايط نابسامان اقتصادي  
يکي از مهمترين عوامل استرس زا در 
جامعه است، مي افزايد: امروزه تورم 
و گراني فشار هاي مالي زيادي رابه 
خانواده ها تحميل كرده است و آنان 
براي تامين معاش، با استرس هاي 

زيادي روبرو هستند. 
وي ي���ادآوري مي كند: نبود 
امنيت يکي ديگر از عوامل استرس زا 
اس���ت، همين كه فرد نيم ساعت 
خودرواش را كنار خيابان پارك و 
هزار بار به اين فکر را كه آيا آن را 
دزديده اند  يا نه، استرس آور است 
كه متاسفانه  روزبه روز اين تنش ها 

در جامعه ما بيشتر مي شود. 

راهكار هاي غلبه بر استرس 
دكت���ر آراس���ته در مورد 
راهکار ه���اي غلبه بر اس���ترس 
مي گويد: اين راهکار ها ش���امل 
كار هايي اس���ت كه خود فرد بايد 
انجام دهد تا استرس را به حداقل 
برس���اند و همچنين راه هايي كه 
مي تواند استرس هاي جمعي را كم 
مي كند. فرد بايد يکسري كار ها را 
براي مقابله با استرس انجام دهد كه 
به برنامه ريزي نياز دارد و به طوري 
بايد فعاليت ه���اي غير ضروري را 
كنار بگذارد. مشورت با صاحب 
نظران هم در كاهش استرس اهميت  
زيادي دارد و جستجوي اطالعات 
صحيح در منابع معتبر، از كار هاي 
مهم ديگر است. دعا و نيايش براي 
كاستن استرس خيلي مهم است، 
زيرا افرادي ك���ه عبادت مي كنند، 
به نسبت ديگران استرس كمتري 

دارند.
متاسفانه برخي از جوانان براي 
كاستن استرس راه هاي نادرستي را 
انتخاب مي كنند و به مصرف مواد 
مخدر روي مي آورند. جوان براي 
كم  كردن اس���ترس مواد مصرف 
مي كند تا آن را بدس���ت فراموشي 
بسپارد، در حالي كه معتاد مي شود 
و زندگيش را تباه مي سازد. روش 
نادرست ديگري كه جوان ممکن 
است در پيش مي گيرد، روي آوردن 
به خرافات است. جوان براي كم 
كردن استرس هايش متوسل به دعا 

نويس مي ش���ود و از چاله به چاه 
مي افتد، رفتار هاي تکانشي جوانان از 
ديگر راه هاي كاهش استرس است 
به عنوان مثال تيم محبوبشان باخته 
است كه براي تخيله استرس هاي شان 
شيشه  اتوبوس ها را مي شکنند و 
تخليه استرس را با شيوه اي نادرست 

انجام مي دهند . 
وي در مورد راهکارهاي كاهش 
استرس در جامعه مي افزايد: در اولين 
قدم بايد سيستم آموزشي به شيوه اي 
اصالح شود كه جوانان نحوه برخورد 
با مشکالت روزمره را آموزش ببينند، 
زيرا برخورد صحيح با مشکالت نه 
فقط استرس ايجاد نمي كند، بلکه 
تنش را هم به حداقل مي رس���اند.  
جوان براي كاهش اس���ترس 
به تفريحات سالم نياز دارد و بايد 
بتواند در جامعه  ابراز شادي كند 
و  بخندد. موسيقي مناسب، آرامش 
بخش و روح نواز است و در كاهش 
استرس بسيار موثر است و از اين رو 
امکانات اش بايد در اختيار جوانان 
گذاشته شود. جوان به حمايت هاي 
اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي نياز 
دارد و باي���د حداقل هاي زندگي 

برايش فراهم شود. 

راه هاي كاهش استرس  
 � با ديگران به توافق برسيد.  
قبول كنيد كه شايد هميشه به آن چه 
كه مي خواهيد، نرسيد؛ زيرا پذيرش 
عقايد ديگران، اس���ترس را كاهش 

مي دهد.
� جسور باشيد، نه ستيزه جو. 

تفاوت بسياري در جسارت 
و س���تيزه جويي وجود دارد، با اين 
حال اغلب افراد اي���ن 2 را با هم 
اشتباه مي كنند. براي حفظ جسارت، 
نيازي به باال بردن صدا يا پررويي 
نيست. تفاوت اين دو را از يکديگر 
تشخيص دهيد و به اين ترتيب از 

استرس خود بکاهيد.
� براي خود ارزش قائل شويد. 

اين مهم ترين نکته در كنترل 
استرس ها است و معنايش اين است 
كه ياد بگيريد به ديگران اجازه ندهيد 
كه ش���ما را گول بزنند و يا تهديد 
كنند. اگ���ر نمي دانيد كه چگونه با 

اين مشکل روبه رو شويد، از افرادي 
كه آنان  را تحسين مي كنيد، كمک 
بگيريد. دقت كنيد كه آنان چگونه بر 
اوضاع زندگي و كارشان تسلط پيدا 
كرده اند و به چه نحو با آنچه شما 

دشوار مي دانيد،كنار آمده اند.  
 � صادق و درستکار باشيد. 

در مورد احساس���ات خود 
بياموزيد كه به اصطالح، از كاه كوه 
نسازيد. به طور مثال اگر با بهترين 
دوس���ت خود اختالف نظر پيدا 
كرديد، كار را به عصبانيت بيش از 

حد انتظار نکشانيد.
� جمله »خونسرد باش« را پيش 

خودتان تکرار كنيد.
وقتي كه احس���اس ترس يا 
اس���ترس مي كنيد، اين جمله را نه 
با صداي بلند، بلکه در ذهن خود 
تکرار كنيد. چندين بار تکرار اين 
جمله به آرامي به شما كمک مي كند 

تا خونسردي خود را حفظ كنيد.
� كلمه نه را بر زبان آوريد.

افرادي كه نمي توانند به دوستان 
و خانواده خود »ن���ه« بگويند، به 
سادگي دچار اس���ترس مي شوند، 
زيرا براي خود فرصت يا ش���رايط 
مناسب را فراهم نمي كنند. آموختن 
اينکه چگونه پاسخ منفي بدهيد، راه 
حل بسيار خوبي است، براي اينکه 

به خودتان اطمينان ببخشيد.
- به خود فرصت بيش���تري 

بدهيد. 
مديري���ت زم���ان، راه حلي 
ضروري  در بازي استرس است. 
قبل از اينکه هر ش���غل مهم يا كار 
بزرگي را بپذيريد، ببينيد كه چگونه 
مي توانيد براي زماني كه دراختيار 
داريد، به نحو احس���ن برنامه ريزي 
كنيد، تا بدون عجله به همه كارهاي 

خود برسيد.
- استراحت كنيد. 

يکي از عوامل بسيار مهم براي 
كاهش استرس، رسيدن به آرامش 
است. راه حل اصلي براي رسيدن به 
آرامش كامل اين است كه ذهن خود 

را از هر چيز ديگري خالي كنيد.
� تنفس صحي���ح را فراموش 

نکنيد. 
وقتي دچار استرس مي شويد، 
فراموش نکنيد كه به نحو صحيح 
تنفس كنيد و در چنين حالتي بايد 
نفس هاي عميق بکشيد تا ضربان 
قلب شدت نيابد و ميزان اكسيژن 
خون كم نش���ود. براي نشان دادن 
عکس العمل هاي سريع و مناسب 
در لحظه هاي استرس آميز، 3 نفس 
عميق بکشيد و سپس وارد عمل 

شويد. 
� قبل از درگير شدن صبر كنيد. 

وقتي كه دچار اس���ترس و 
عصبانيت هستيد، به سادگي كنترل 
خود را از دست مي دهيد، به همين 
دليل قبل از اينکه چيزي بگوييد، به 
آرامي تا شماره 10 بشماريد. اين كار 
به شما امکان مي دهد قبل از حرف 
زدن فکر كنيد و به اين ترتيب بر 

موقعيت استرس زا چيره شويد.
 بيتا مهدوي   

* دكتر  مدبر آراسته - روان پزشك: جوانان ما آموزش هاي 
الزم براي كنار آمدن با اس�ترس را نياموخته اند و سيس�تم 
آموزش�ي  كش�ور ما پيش�رفته ترين فرمول ه�اي فيزيك و 
شيمي را به دانش آموزان ياد مي دهد، اما از ساده ترين آداب 

زندگي و روش هاي كاهش استرس غفلت مي كند
* حرمت  گذاش�تن ب�ه بزرگان ن�ه فق�ط در برنامه هاي صدا 
و س�يما صورت نمي گيرد، بلكه گاهي به آن�ان هتك حرمت 
مي ش�ود و اين بدآموزي باعث ش�ده اس�ت احترام گذاشتن 
به بزرگترها در جامعه ما از ميان برود و اين مساله استرس 
زيادي را ب�ه همه وارد مي كن�د، فردي كه  به ديگ�ران  احترام 

نگذارد، قطعا احترامش هم حفظ نمي شود

* دكتر  بهروز بيرش�ك � روان ش�ناس: نوجوانان در دوره 
بلوغ به علت تغييرات هورموني و بيولوژيكي، دستخوش 
يكسري حاالت هيجاني و اس�ترس مي شوند كه اگربه طور 
طبيع�ي تخليه نش�وند بيماري ه�اي روحي و روان�ي را به 

همراه مي آورد
* متاس�فانه  گاهي جوانان و نوجوانان احساس مي كنند كه 
والدينشان آنان را درك نمي كنند و از اين رو جذب گروه هاي 

خالفكار همسن و سال خود مي شوند  كه گمراه كننده است
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براي كاهش استرس چه كنيم؟
جوانان چرا افسرده مي شوند و راه هاي كاهش استرس آنان كدام است؟



فضيلت علوي
علی کیست؟ کسی جز قرآن 
و روایات اهل بیت نتوانسته است 
که بگوید علی کیست. در حالی که 
بیش از هزار جلد کتاب از سنی و 
شیعه و غیرمسلمان ها دربارۀ فضائل 
علی)ع( و اینکه او کیست نوشته شده 
است؛ اما هنوز قطره اي از دریاست. 
کتاب فضل تو را آب بحر کافی 
نیست/ که تر کنی سر انگشت و 

صفحه بشماری!
 جرج جرداق نصرانی کتابي 
نوشته به نام »االمام علی، صوُت 
العداله االنسانیه«. علی)ع( را اینطور معرفی مي کند: علی آن کسی است 
که در جزر و مد روزگار، خودش را نباخت. آنجا که باید جهاد کند، 
جهاد مي کرد. آنجا که باید صبر کند، زنش را در مقابل چشمش کتک 
مي زدند، صبر مي کرد. آنجا که باید کار کند برای فقرا و تقویت اسالم، 
کار مي کرد. در آن 25 سال 26 باغ به دست مبارکش آباد کرد؛ اما همه 
برای مستمندان و تقویت اسالم وقف کرد. آنجا که باید خالفت کند، 
خالفت مي کرد، ولو اینکه جنگ جمل و صفین و نهروان را روی دستش 
بگذارند. به عبارت رساتر، علی این است: تشخیص وظیفه و عمل کردن 

به آن. چقدر عالی مي گوید!
فراموش نمي کنم که وقتی انقالب پیروز شد و حضرت امام به قم 
آمدند، دسته دسته برای تجدید بیعت مي آمدند. یک دسته ای از شرکت 
نفت اهواز آمدند. سخنگویشان عالی حرف زد؛ گفت: »آقا! نیامده ایم که 
بگوییم از انقالب چه مي خواهیم، بلکه آمده ایم که بگوییم انقالب از ما 
چه مي خواهد؟« حضرت امام از این جمله خیلی خوشحال شدند و 
صحبت کردند که خالصه اش این بود: انقالب از شما یک چیز مي خواهد: 
»شناخت وظیفه و عمل کردن به آن«. اگر این جمله به راستی جامۀ عمل 
پوشیده بود، االن نظام ما هزار برابر ترقی و روشنی و برکت داشت. 

شناخت وظيفه و عمل
جرج جرداق راجع به امیرالمؤمنین)ع( مي گوید: علی آن کسی است 
که وظیفه را شناخت و به آن عمل کرد؛ کسی است که در جزر و مد 
روزگار خودش را نباخت. شما هر آبی را مي توانید موج دار کنید. دستتان 
را در آب حوض بزنید، مّواج مي شود. اگر استخری باشد، یکی در آن شنا 
کند، متالطم مي شود. اگر دریا باشد و کوهی در آن بیفتد، مواج مي شود. 
بعد مي گوید: من دریای فضیلتي سراغ دارم که هیچ چیز نتوانست او 
را متالطم کند و آن وجود علی)ع( است. سعۀ وجودی علی چنان است 
که هیچ چیز نتوانست متالطمش کند؛ اال یک چیز و آن آه مظلوم بود! 
علی آن است که خلخال از پای یک دختر یهودی بردند، دادش بلند 
شد؛ راوی مي گوید دیدم که اشک مي ریزد و مي گوید: من زنده باشم و 
یک دختر یهودی که در پناه است، مظلوم واقع شود؟! مرگ برای همه 

شربت است. گریۀ مظلوم علی را متالطم مي کرد! 
من مي گویم: اي کاش جرج جرداق یک چیز دیگر را هم اضافه 
مي کرد و آن اینکه علي)ع( در دل شب آه و ناله و مي کرد و مثل بید 
مي لرزید و مدهوش مي شد و مي گفت: »آه من قله الّزاد و بُعد السفر و 
وحشه الطريق: آه از اندکي توشه و درازي سفر و تنهایي راه!« امیرالمؤمنین 
در دل شب، بارها و بارها از خود بیخود مي شد و دیگر چیزی را حس 
نمي کرد و نمی دید، جز خدا. او را هیچ چیز نمي توانست متالطم کند 

مگر دو چیز: آه مظلوم و عظمت خدا. 
علي)ع( را ياري كنيم!

این امیرالمؤمنین با این همه امتیازش که افتخار اسالم و انسانیت 
است، در نهج البالغه از ما یاري خواسته است! مي فرماید: شما نمي توانید 
مثل من باشید. برای اینکه دنیای شما پیش من از همه چیز پست تر 
است )یعنی دنیای حرام(؛ دنیای شما در نظر من از استخوان خوکي که 
به دست یک آدم جذامي )خوره ای( است، بي ارزش تر است؛ دنیای شما 
پیش من مثل از کفش کهنۀ پینه دار بي ارج تر است؛ مثل عطسه اي است 
که از دماغ بز بیرون مي آید! شما نمي توانید مثل من باشید و نمي خواهم 
هم مثل من باشید؛ اما به من کمک کنید! من از حالل خدا گذشتم، شما 
حرام نخورید. من تا توانستم، به خلق خدا خدمت کردم، شما هم تا 
مي توانید خدمتگزار خلق باشید. مي فرماید: »أ اقنع من نفسی بان يُقال هذا 
اميرالمؤمنين و ال اُشاركهم فی مکاره الدهر: آیا به این بسنده کنم که به من 

بگویند امیر مؤمنان، اما شریک مصیبت مردم نباشم؟« 
به عبارت دیگر مي فرماید: ای مردم! یک عمر خدمت به اسالم 
کردم و 84 جنگ را پشت سر گذاشتم. بعد هم که خانه نشین شدم، در 
مدت 25 سال، 26 مزرعه را آباد کردم. به دست مبارکش نهال مي کاشت، 
یا هستۀ خرما را زیر خاک مي کرد و آبیاری مي کرد، قنات مي َکند، چاه 
حفر مي کرد، شب برای آبیاری مي رفت. هر درختی که آب مي داد، دو 
رکعت نماز کنارش مي خواند. کم کم که یک مزرعه مي شد، در راه خدا 
وقف مي کرد. ذره ای از این باغها، نه خود استفاده کرد و نه اوالدش؛ 26 

تا مزرعه موقوفه. چه چیز مي خورد؟ 
راوی مي گوید در همین مزرعه ها موقع نماز از قنات بیرون آمد و 
نمازش را خواند و بعد به من گفت: »ناهار چیست؟« گفتم: »کدو پخته.« 
گفت بیاور؛ بردم. دست مبارکش را با آبی که از شن بیرون مي آمد، 
شست و اول بسم اهلل مي گفت. هر لقمه ای که پایین مي رفت، الحمدهلل 
مي گفت. بعد فرمود: »لعنت خدا بر آن کسی که به واسطۀ شکم جهنم 
برود! شکمی را که بشود با کدوی پخته پر کرد، انسان با این شکم 

جهنمی شود؟«
در همین خطبه مي فرماید که: »در مدت عمرم به دو نان جو و دو 
لباس کهنه قناعت کرده ام؛ شما نمي توانید، اما به من کمک کنید.« راوی 
مي گوید: موال رفت در قنات و کلنگش به سنگی خورد و آب فوران 
کرد. حتی آب گل به ریش مبارکش ریخت و دیگر نتوانست قنات را 
بَکند. بیرون آمد. آب فراوانی از قنات بیرون زده بود. در همان موقع 
خویشانش آمدند؛ چشمشان که به آب افتاد، خیلی خوشحال شدند. 
حضرت از قنات بیرون آمده بود، طوری که تنه بیرون بود و پاها در 
چاه؛ همانجا فرمود: »قلم و دوات بیاورید«، آوردند و به دست مبارکش 
قلم را گرفت و قنات را وقف کرد برای تقویت اسالم و برای فقرا و 

ضعفا و بینوایان.
روز شهادت موال، فقرا و یتیمان و بچه ها دیدند که بی پدر شده اند 
و امروز گرسنه ماندند و دیگر کسی نیست که به فریادشان برسد. 
نمی دانستند که او امیرالمؤمنین است و حاال فهمیده اند این پدر، که بوده 
است! آن کسی که خانه ها را اداره مي کرده، امیرالمؤمنین بوده است. آن 
باغها را وقف مي کرد. استفادۀ خرما و گندم و جو و خوراک و پوشاک 
و مسکن و ازدواج از اثر این کار امیرالمؤمنین)ع( بود. جمالت علی)ع( 
مثل جمالت ما نیست که تظاهر و حرف باشد: »به من بگویند رئیسی، 

اما شریک درد مردم نباشم؟« نمي شود. 
در آن پنج سال، شریک درد مردم است و به فقرا و ضعفا رسیدگی 
مي کند. برای پیرزن ها هیزم مي برد، بچۀ یتیم را در دامن مي نشاند و هستۀ 
خرما را مي گیرد و دهان او مي گذارد و گریه مي کند که: »اگر کوتاهی کردم، 
از من بگذر.« این علی است و از شما کمک خواسته است: »أعينوني بورع 
و اجتهاد و عّفه و سداد: با پرهیزگاري و تالش و با پاکدامني و استقامت 
مرا یاري کنید.« نمي توانید مثل من باشید، اما نمي شود که تنها به فکر 
اوالد خودت باشی و به فکر جوان های دیگر نباشی! نمي شود که تو سیر 
باشی و آنها گرسنه باشند. داد مي زد و پیغمبر اکرم)ص( هم داد مي زد که: 
»ما آمن بی من باَت شبعان و جاُرُه طاويا: به من ایمان نیاورده و مسلمان 
نیست آن کسي که سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد!« مسلمان نیست 
که تجمل گرایی فراوان داشته باشد، اما جوان ها از نظر خوراک و پوشاک 

و مسکن و ازدواج در تنگنا باشند. موال این را مي خواهد.
ياري متقابل

ما اگر به امیرالمؤمنین کمک نکنیم، او هم در روز قیامت شفاعت 
نمي کند. در سورۀ یس مي خوانیم: »وامتازوا اليوم ايّها المجرمون: اي گنهکاران، 
امروز جدا شوید.« تفسیرش این است که در وقتی که محشر به پا شد، 
امیرالمؤمنین در میان مردم مي گردد، هر که ُمهر والیت به پیشانی دارد، او 
را مي برند زیر لوای حمد. »لوای حمد« یعنی پرچمی که یک طرفش نوشته 
شده: »الحمدهلل رب العالمین که شیعه رستگار است« و یک طرفش هم نوشته 
شده است: »أشهد ان الاله االاهلل و أشهد ان محمداً رسول اهلل و أشهد ان علیًا 
ولی اهلل«. لوای حمد کجا زده مي شود؟ لب حوض کوثر که حقیقت زهراست. 
هر که از آن آب بنوشد، اگر جاهل است، عالم مي شود؛ اگر صفت رذیله 
دارد، صفت رذیله نابود مي شود. موال در صف محشر مي گردد و هر که 
را ببیند مؤمن است، به پیشانی اش ُمهر والیت مي زند و او را مي برند زیر 
لوای حمد. روز قیامت پنجاه هزار سال است. مردم زیر ُهرم و دود جهنم 
در مشقت عجیبی هستند، به غیر از کسانی که زیر لوای حمد هستند. موال 
به صورت افراد نگاه مي کند: اگر در دنیا به امیرالمؤمنین کمک کرده است، 
در آنجا کمکش مي کند و دستور مي دهد که او را زیر لوای حمد ببرید. اما 
اگر کمکی به امیرالمؤمنین نکرده باشد، این مهر به پیشانی اش نمی خورد. 

وای به آن مؤمنی که مهر والیت به پیشانی اش نخورد!
کسانی که شریک درد مردم نباشند؛ کسانی که شریک در مصائب 
مردم نباشند، شباهتي به امیرالمؤمنین ندارند و حرف او را نشنیده اند. 
امیرالمؤمنین مي فرماید نمي شود که من شریک درد و مصائب مردم نباشم، 
توی شیعه هم باید شریک مصائب و درد مردم باشی.              
ادامه دارد
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اشاره: کمتر کسي است که با »الهی قمشه ای« آشنایي 
نداشته باشد؛ چه کساني که با ترجمه مشهور مرحوم الهي 
سر و کار دارند و چه کساني که شنونده سخنراني هاي 
دکتر حسین الهی قمشه ای و مرحوم خواهرشان مهدیه خانم 
هستند. فرزندان برومند عارف، حکیم، شاعر و مترجم بنام 
قرآن کریم، مرحوم  دکتر مهدی محیی الدین الهی قمشه ای 
)۱28۰ـ  ۱۳52ش(. آن بزرگوار استاد زبان عربی و فلسفه 
دانشگاه تهران بود و افزون بر آثار علمي و فلسفي و دیوان 
اشعار، ترجمه هاي رواني نیز در دسترس عموم قرار داده اند. 
آنچه در پي مي آید، نوشتاري است به قلم همسر عارف 
و شاعر ایشان، بانو طیبه تربتي که در سالهاي اخیر در 
صدسالگي درگذشت. این نوشتار بخشي از کتاب در دست 

نشر اطالعات انتشارات است.
*** 

مادرم از سادات حسیني و از نواده هاي شیخ مفید 
بود و پدرمـ  مرحوم ابوطالب تربتي زنجانيـ  از علما و 
زّهاد پارسا و روشن  اندیش تربت  حیدریه بود که پس از 
تحصیالت، از تربت به تهران آمده، حلقه درس و ارشاد 
مذهبي گسترد و فرزندان خود را نیزـ  اعم از ذکور و اناث 
ـ به علم و تقوا تشویق مي کرد. پس از پایان تحصیالت 
دبیرستاني، مدتي به کار تدریس پرداختم. در هجده سالگي 
لطف الهي مرا، که پیوسته مشتاق مصاحبت اهل ادب و 
معرفت بودم، به آرزوي دیرین واصل گردانید و به مواصلت 
مردي درآورد که در تمام زندگي هرچه گفت، از خدا 
گفت و هرچه کرد، براي خدا کرد و هرچه دید، از خدا 
دید و جز حق هیچ معشوقي نگزید و مانند حافظ گفت: 

»گلعذاري ز گلستان جهان ما را بس«.
ما عاشـــقان غیر از خدا یاري نداریم 

با یاري اش حاجت به دیّاري نداریم 
عالم به چشم ما گلستاني است بي خار

در پاي دل، غیر از غمش، خاري نداریم 
تنها خیالش صبح و شامان مونس ماست 

انســـي دگر با یار و اغیاري نداریم
چهل سال مصاحبت من با این شاعر آسماني و عارف 
رباني سرشار از هزاران خاطرۀ تلخ و شیرین است که به 
قول موالنا: »گر بگویم شرح این گردد دراز«؛ اما به مصداق 
»ماالیُدَرک کلُه الیُتَرک کله« چند خاطره که روشنگر خلق و 
خو و ذوق و احساس مرحوم الهي است، در این مجموعه 
که به یاد او نوشته شده و سایه  اي از مصاحبت با او را 

دارد، براي عالقه مندان نقل مي کنم.
طاووس رضوان آشيان 

در اوان زندگي مشترک، مرا با استاد الهي کدورتي افتاد 
که چند روزي به خانه پدر رفتم. مرحوم الهي با چند نامه 
کدورت را به صفا و تلخي را به شیریني بدل کردند که از 

آن جمله، قطعه زیر است که براي من فرستادند:
بـــه نام ایزد یکتـــاي ذوالمّن 

که اشراقش جهان را کرده روشن 
درودش بر پیمبرهاي ُمرســـل 

خصوصاً خاتـــم فرقان ُمنزل 
به پاسخ از من این گفتار بنیوش 

ز شیرین گفته کن تلخي فراموش 
ســـراپا جلـــوۀ طاووس پیکر 

عیان باشد، تو پاي زشت منگر 
من آن طاووس رضوان آشیانم 

چـــرا تابي عنان از آســـتانم؟ 
درختي کان همه بارش کمال است 

ز پا افتادن از بادي، محال است 
درختـــي کان ز باد صبح لرزد 

گر از پا اوفتـــد، کاهي نیرزد 
درخت ار شاخه را گوید: برو باز 

همي گوید: بیابي صحبت و ناز 
اگر آیي، به بســـتان خود آیي

نباشـــد بر کست رنج و عنایي 
وگر نایي، سبک باشد دماغت 

گلـــي را خوار پنداري به باغت
بدین شیرین سخن کز طبع جویم

روا باشد که پیش آیي به سویم 
»الهـــي« را الهـــي، راد فرما 

دل فرزند و اهلش شـــاد فرما 
وصل به حق 

در ایام قحطي سالهاي پیش از ۱۳2۰ که بیشتر مردم 
از جهت آذوقه در سختي بودند و مرحوم الهي گاه صبح 
به دکۀ نانوایي مي رفتند و ظهر با یک نان و گاهي دست 
خالي بازمي گشتند، یکي از دوستان ایشان که در دستگاه 
دولت صاحب مقام و نفوذي بود، به ایشان پیشنهاد کرد 
که اگر اجازت دهند، یکي دو خروار آرد براي ایشان به 
صورت خصوصي تأمین کند و ایشان چون نمي خواستند 
ابراز محبت او را به طور مستقیم رد کنند، فرمودند: »فردا 
به شما خبر خواهم داد.« و فردا وقتي آن دوست به 
دیدارشان آمد، گفتند: دیشب خواب دیدم که سروشي در 
آسمان یک رباعي باباطاهر را که فقط یک عبارت آن را 
تغییر داده بود، به آوازي بس لطیف مي خواند. اصل رباعي 

باباطاهر این است:
خوشـــا آنان که اهلل یارشان بي 

به حمد و قل هواهلل کارشان بي 
خوشا آنان که دایم در نمازند 

بهشـــت جاودان بازارشان بي 
اما آن سروش غیبي بیت اول را اینطور مي خواند:

خوشـــا آنان که اهلل یارشان بي 
توکلُت علي  اهلل کارشـــان بي 

سپس از آن دوست تشکر کردند و گفتند: »انبار ما به 
انبار حق وصل شد و دیگر نیازي نیست.«

رحمت حق 
در یکي از تابستان ها تب شدیدي بر ایشان عارض 
شده بود، فرمودند: »دواي من ده دانه لیموي شیرین است.« 
خانۀ ما در کنار شهر و در کوچه باغهاي شمیران بود. 
خدمتگزاري که در خانه بود، اظهار داشت: »آقا یا خودشان 
یا خانم و یا من یکي باید براي تهیه این خواسته به شهر 
برود، وگرنه لیمویي در کار نیست.« حکیم الهي گفتند: »به 
رفتن هیچ کس احتیاج نیست.« خدمتگزار گفت: »آقا یادتان 
باشد که از آسمان هم لیموي شیرین نازل نمي شود!« لحظاتي 
بعد از این مکالمه، پیرمردي با ده دانه لیموي شیرین که در 
دستمال سفیدي بسته شده بود، به دیدار آقا آمد و دستمال 

و لیموها را گذاشت و رفت.
حکم جنون 

حضرت امیر)ع( در خطبه َهّمام در اوصاف پارسایان 

گفته اند: »مردم مي گویند ایشان دیوانه اند! آري، اشتغال به 
کاري بزرگ ایشان را دیوانه کرده است.« الهي نیز از این گونه 
سرمستان و دیوانگان بود و به تعبیري که در اشعار خود اشاره 
کرده، از لطف خداوند حکم رسمي جنون داشت و گاهي به 

طنز و شوخي از آن به »دکتراي جنون« تعبیر مي کرد:
از لطف ایزد یافتم حکم جنون را 

آتـــش زدم اوراق عقل ذوفنون را 
جنون او بهانۀ گریز از خانه به کوه و صحرا بود. 
اعتقادي راسخ داشت و به کوه و صحرا مي رفت تا آنجا 

دور از چشم رقیبان نالۀ عشق سر دهد.
گیـــرم ار توانم به باغ جان آشـــیانه 

افکنم به گلشـــن ز ناله شور و فغانه 
سر به کوه و صحرا نهم از این شهر و خانه 

نیســـت چاره باید کنم جنون را بهانه 

توحيد هوشمندان
روزي نقل مي کردند که در چاپخانه به تصحیح یکي 
از کتابهاي خود به نام »توحید هوشمندان« مشغول بودم. 
نویسندۀ دیگري نیز در کنار من مشغول تصحیح کتاب خود 
بود. ضمن تصحیح از من پرسید: »کتاب شما چیست؟« گفتم: 
»توحید هوشمندان«. گفت: »از قضا کتاب من هم کتاب 
توحید است؛ اما توحید عوام« و بعد اضافه کرد که: »کتاب 
شما مشتري چنداني نخواهد داشت؛ زیرا هوشمندان در 
عالم کم اند؛ اما کتاب من هزاران مشتري خواهد داشت، از 
آنکه عامۀ مردم عوامند!« فرمودند به او گفتم: »آري، درست 

است؛ اما یکي از مشتریان کتاب من از همۀ مشتریان کتاب 
شما ارزنده تر است!«

اُنس با ستارگان 
استاد الهي همۀ عمر شبها از نیمه شب تا سحرگاه به راز 
و نیاز و ذکر و ثناي حضرت حق مترنّم بودند و با آسمان 
که به تعبیر ایشان رمزي از عالم بي نهایت و موجب اتصال 
روح به المکان است، عشق مي ورزیدند و با ستارگان اُنسي 
داشتند و اختران را انگیزۀ تفکر در آیات الهي مي دانستند. 
اشعاري که در کتاب »نغمۀ الهي« دربارۀ آسمان و راز و 
نیاز عاشق با اختران سروده اند، بیش از هر چه بیان حال 

خود ایشان است:
شنیدستم شبي شـــب زنده داري 

به گردون داشت چشم اشکباري 
همـــي دید آن »نظرباز« شـــبانه 

کواکب را به چشـــم عاشـــقانه 
فلک مي دید و لعل از دیده مي ُسفت

به یاد حق ســـخن با ماه مي گفت 
لبش خوش نغمۀ ســـبّوح مي زد 

دلش در پرده ســـاز روح مي زد 
به یـــاد آوردش از یـــار نهاني 

تماشـــاي جمـــال آســـماني 

حدیث دل به شـــام تار مي گفت 
غزل بر بـــاد زلف یار مي گفت 

ســـروش غیب گفتش ناگهاني: 
خدابین شـــو ز نقش آســـماني 

در این آئینه، حســـن یار پیداست 
به چشم جان، رخ  جانان هویداست 

به جز حیرت در این نُه پرده ره نیست 
گدا را ره به کاخ پادشـــه نیست 

که هر شمعي در این محفل جهاني است 
زمیني با زمین و آســـماني است 

همه افالکیان مست اند و مدهوش 
به اســـرار نهان گویا و خاموش 

کمر بســـته به حکم عشق سرمد 
ندارد ملک عشـــق یار، سرحد 

آشنا به نجوم 
سرودن »قصیدۀ قرآنیه« را یک شب تا صبح تمام کردند. 
خواب ایشان سه الي چهار ساعت بود. تفسیر و ترجمۀ 
قرآن را به مدت هفت سال به اتمام رساندند. در تألیفات و 
تصحیح کتابها به ایشان کمک مي کردم و تصحیح غلطهاي 
حروفچیني را به من محول مي نمودند. بیشتر تألیفاتشان را 
تقریر مي فرمودند و من مي نوشتم و اغلب این تقریرها در 

حال قدم زدن انجام مي گرفت. 
در خانه، در امور داخلي کمک مي کردند. 

بسیار بّشاش و خوش صحبت بودند. اگر نیم روز متوالي 
درس مي دادند، کسي اظهار خستگي نمي کرد. 

نیمه شب از خواب برمي خاستند، پس از نوافل و نماز 
شب، در صحن خانه قدم مي زدند، نگاه به سیارات مي نمودند 
و آنها را نشان مي دادند و مي فرمودند: »اگر این دو ستاره 
به هم برسند، چقدر به صبح مي باشد.« بدون تردید هوا که 
صاف بود، ساعت ایشان از دیدن سیارات تعیین مي شد. 

از مرگ هراس نداشتند. نامالیمات را تحمل مي کردند 
و مي فرمودند: »بالهاي این جهان همه از جانب حق است« 

و آنها را به جان و دل قبول مي کردند. 
بارها فقیري به در خانه آمد که چیزي به او بدهیم، 
اثاثیه اي مانند ظرف مسي به او مي دادند و مي گفتند: »برو 

بفروش و خرج کن.« 
مرحوم الهي روح عرفاني داشتند. زاهد نبودند، ولي 
عارف بودند. به غني و فقیر به یک نحو نظر مي کردند. 
در برابر دانا و نادان متبسم بودند، کینۀ کسي را در دل 
نداشتند و از مردم بدگویي نمي کردند و مي گفتند: »خوبي 
و صفات پسندیدۀ افراد را بگویید.« تأکید همیشگي ایشان 
به فرزندانشان این بود که: »چشم ظاهر را بر هم گذارید و 

با نور باطن خدا را مشاهده کنید.« 
در نماز به قدري در دریاي حیرت فرو مي رفتند که هیچ 
چیز را نمي دیدند و نمي شنیدند. ساعت ها در خلوتخانۀ خود 
با حق مشغول تضرع و دعا بودند. گاهي مي گفتند: »مرا صدا 

بزنید، مبادا که عبادتي دیگر از دست برود.« بلي:
مردان خدا پـــردۀ پندار دریدند 

یعني همه جا غیر خدا یار ندیدند
الطاف حق

استاد الهي تعریف مي کردند که: در مکۀ معظمه عطش 
بر من مستولي شد. گفتم: »خدایا، آب مي خواهم.« با آن 
کثرت جمعیت، شخصي که ظرف آب یخي در دست 
داشت، پیش آمد و گفت: »آقاي الهي، آب خواسته بودید، 

میل کنید.« 
همچنین تعریف مي کردند: شبي در کوچه هاي مدینه 
از ضعف و ناتواني بر زمین افتادم، با خود گفتم: »امشب 
نصیب مار و مور خواهم شد!« ناگهان مردي از اهالي شهرضا 

)قمشه( رسید و گفت: »آقاي الهي، کسي به من گفت که 
آقا در کوچه هاي مدینه بر زمین افتاده است، آمدم شما را 

ببرم« و مرا با خود برد و رسیدگي کامل نمود. 
در کاروان هر که احتیاج به پولي داشت، مي گفتند: 
»بروید نزد آقاي الهي بگیرید«، در صورتي که من فقط با 

یازده قران پول عازم مکه شده بودم!
گرفتن و پرداختن 

مکه مشّرف بودند، سفر شش ماه به طول انجامید. 
چند بار برایشان نوشتیم که: »دانشگاه ممکن است حقوقتان 
را قطع کند«، جواب فرمودند: »من شما را به حق سپرده ام، 

نگران مباشید؛ روزي ما دست آنها نیست.«
گر نهاري نیست یا شامي، چه غم؟ 

شادي لیل و نهار ما خوش است 
فيض روح القدس 

وقتي در مشهد مقدس 
با عده اي تحصیل کردگان 
بحث مي کردند و سخن در 
تحّدي قرآن بود که خداوند 
مي فرماید: »اگر در آنچه ما 
بر بندۀ خود محمد)ص( نازل 
کردیم، شک و تردید دارید 
)و کالم وحي را ساخته 
بشر مي شمارید(، پس یک 
سوره به مانند آن بیاورید و 
غیر حق هرکه را خواهید، 
به یاري طلب کنید. پس اگر 
نمي توانید و هرگز نخواهید توانست، بترسید از آن آتشي 

که هیزم آن مردمند.«
بعضي از حاضران گفتند که: »عدم توانایي مردم بر 
آوردن سوره اي مثل قرآن، دلیلي بر وحي بودن آن و رسالت 
گویندۀ آن نیست. و اگر چنین باشد، حافظ هم مي تواند 
ادعاي تحّدي کند که اگر مي توانید، غزلي به مانند غزلیات 
من بسرائید، وگرنه به من ایمان بیاورید!« ایشان فرمودند: »اوال 
حافظ چنین دعوي نکرده است و اگر شما از طرف او دعوي 
تحدي کنید، من به آن تحّدي پاسخ مي گویم و شما اکنون 
غزلي از حافظ انتخاب کنید تا من نظیر آن بیاورم.« یکي از 
آنان این غزل را انتخاب کرد که در نظر او غزلي ممتاز و 

سخت و غیرقابل تقلید بود و مطلعش این است:
اي که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختي 

لطف کردي، ســـایه اي بر آفتاب انداختي! 
فرمودند: با دوستان عهد کردم که غزل را بسازم و فردا 
بیاورم. آن شب که از شبهاي لطیف و مهتابي تابستان بود، 
در دامنۀ کوه سنگي بر بلندي تپه اي نشستم و محو تماشاي 

آسمان بودم که این بیت حافظ در نظرم آمد:
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید 

دیگران هم بکنند آنچه مسیحا مي کرد 
آن شب تا صبح بر آن تپه در زیر نور ماه نشستم و 

باز به گفتۀ حافظ:
روي نگار در نظرم جلوه مي نمود 

از دور بوسه بر رخ مهتاب مي زدم 

محو تماشاي زیبایي ماه و جلوۀ جمال حق در آن 
بودم که سحر دررسید و به یاد عهد خود افتادم و با مدد 
از همان منبعي که سرچشمۀ الهام حافظ بوده است، شرح 
جمال یار را در غزلي با همان وزن و قافیه و ردیف پرداختم 
و صبح طبق قرار نزد دوستان بردم و براي ایشان خواندم 
و آن کس که خود غزل را پیشنهاد کرده بود، تصدیق کرد 
که کمتر از حافظ نیست و اجماالً دعوي تحّدي را رد کرد 

و آن غزل این است:
دوش بر ماه از شـــکنج طّره تاب انداختي 

پردۀ مشکین شـــب، بر آفتاب انداختي 
رونـــق گلزار بُردي، جلوۀ مه کاســـتي 

آفتابـــا، هرگه از رویـــت نقاب انداختي 
هرگز اّمید رهایي نیست صیدي را که سخت 

در کمنـــد طرۀ پر پیـــچ و تاب انداختي 
ز آتش عشق، آرزوي عقل خامم سوختي 

وز شـــرارش، دفتر فکرم در آب انداختي 
زاهد اندر رقص و صوفي در سماع انگیختي 

وجد و مستي در سر هر شیخ و شاب انداختي 
کشتي عشاق بشکســـتي به دریاي فراق 

چون شکستي، مردم چشمم در آب انداختي 
غنچه را چون عاشقان دلتنگ کردي زان دهان 

وز لبت خون در دل لعل خوشاب انداختي 
تشنگان را چون »الهي« گاه در دریاي عشق 

غرق کردي، گه به صحراي سراب انداختي 
نالة مرغ شب 

از خاطراتي که گاه گاه دوستان ایشان براي ما در زمان 
حیات نقل کرده اند، یکي این است که: شبي در باغ ونک 
مستوفي با مرحوم الهي محفل اُنسي داشتیم. وقتي پاسي از 
شب گذشت، دوستان یکایک به خواب رفتند؛ ولي استاد 
الهي تا سحرگاه بیدار ماندند و صبح به دوستانشان گفتند 
که: نالۀ مرغ شب مرا از خواب بازداشت، با او هماواز شدم 

و این غزل را سرودم:
ز دل نالۀ مرغي شـــنیدم سحرگاهي 

که بر یاد معشوقي، کشید از جگر آهي
مرا ره زد آوازش که پرسم ز دل رازش 

سخن با که مي گوید، دهد از چه آگاهي 
همي گفت و مي نالید: برو زین چمن، ورنه 

تو را تیر عشق آید، چو من بر جگرگاهي 
نه راز جهان پیداست، نه سّر دل عاشق 

مگـــر پرده برگیري از آن ماه خرگاهي 
به ني بوسه زن مطرب، که بوسم لب جامي 

تو بوسي و من بوسم: تو پیوسته، من گاهي 
»الهـــي«، مده پندم منـــه از خرد بندم 

من از عشق در راهم، تو از عقل گمراهي 

و افزودند که مطرب در این شب همان مرغ حق 
بود که او پیوسته از لب یار سخن مي گوید و از لب یار 
سخن گفتن، به منزلۀ بوسیدن لب یار است و ما گاهي با 

او همنوا مي شویم.
سيادت الهي 

مرحوم الهي اظهار مي داشتند از سادات بحرین هستند 
که در زمان نادرشاه که سادات را شکنجه مي دادند، اجدادشان 
مخفیانه از بحرین به قمشه مهاجرت مي کنند و در آنجا 
اقامت مي ورزند و سیادت خود را پنهان مي کنند. ایشان اظهار 
مي  داشتند که: »سیادت ما محرز است.« عموزادگان ایشان 
به سیادت صحیح معروفند؛ اما ایشان احتیاط مي کردند. در 
دیوان خود هم شرح الحالي در این زمینه با مطلع »نیاکان بودم 
از سادات بحرین...« دارند. برادر بزرگ مرحوم الهي اظهار 
مي داشت که: یکي از علماي عصر شیراز به من نوشت که: 
»به آقاي الهي بگویید شجره نامۀ شما دست ماست، بیایید و 
بگیرید«، غفلت کردند که این ماجرا در مجله »سپاه انقالب« 

هم درج شده است.
فرمودند: »شب جمعه در پاي ضریح بیتوته کردم و 
درخواست نمودم که اگر سیادت من محرز است، تأیید 
شوم.« سر به ضریح گذاردم و با حال خضوع و خشوع 
خوابم برد. دیدم رواقیان حرم چراغ مي آورند و در کنار 
ضریح، طبقي سرپوشیده دست یک خادم بود. صدا زد 
»سیدمهدي، بیا جلو!« من توجه نکردم؛ چون مرا به سیدمهدي 
خطاب نمي  کردند. بار دیگر صدا قوي تر شد و گفت: »با 
تو هستم، سیدمهدي بیا جلو!« برخاستم و جلو آمدم. از آن 
طبق سرپوشیده عمامۀ سبزي بیرون آوردند و بر سر من 
گذاردند و فرمودند: »لعنت اهلل علي خارج النّسب!« حال به 

سیادت خود یقین حاصل کردم.
جرعه اي از جام رضا 

در مشهد در 5۰سالگي تصادف کردند. خود فقید نقل 
مي کردند: وقتي که خواستم به مشهد بروم، استخاره کردم، 
بد آمد. وقتي به حرم مطهر رسیدم، از حق درخواست رضا 
و تسلیم نمودم و گفتم: »خداوندا، جرعه اي از جام و مقام 
رضا به من عنایت کن.« از حرم که بیرون آمدم، در باالخیابان 
یک اتومبیل جیپ ارتشي به من زد و پرت شدم. دست و 
پا شکسته خواستند مرا به بیمارستان ببرند، گفتم: »مرا ببرید 
مدرسۀ نواب« و به راننده هم گفتم که »رضایت مي دهم.« 
جوان خوشحال شد، مرا به مدرسۀ نواب برد. آقاي میالني 
دکتر براي من آورد، به دکتر هم گفتم: »هفت حمد بخوانید 
و بروید.« گفت: »آقاي الهي مرا مسخره کرده اند« و رفت! 
با همان َحبِّ هفت حمد معالجه شدم. پس از چند ماه به 
تهران مراجعت نمودم. مي فرمودند: »این سیلي از طرف حق 

بود که به من وارد آمد«.
ز تو گر تفقد و گر ستم، بَود آن عنایت و این کَرم 

همه خوش بَود ز تو اي صنم، چه وفا کني چه جفا کني 
گناه عشق 

چهل سال شاهد این حقیقت بودم که: هرچه مي گفتند، 
بیان حال خودشان بود. اگر مي گفتند:

بس در طلبت خـــدا خدا کردم 
خود را به خدایت آشـــنا کردم 

شـــبها همه دامـــن خیالت را 
تا صبـــح گرفتـــم و دعا کردم 

تـــا مـــژده اي از دیار یـــار آید 
کـــي دامن نالـــه را رها کردم؟

عشق ار گنه است و جرم، من فریاد 
یـــک عمر »الهیـــا«، خطا کردم 

همۀ خبر و گزارش عمر ایشان است که: یک عمر 
عاشق بود و یک عمر در طلب بود و یک عمر هرچه 
گفت، براي حق گفت و هرچه نوشت، براي حق نوشت 
و هرچه کرد، براي حق کرد و جز حق از هیچ کس انتظار 

پاداشي نداشت.
منکران گاهي به ایشان طعنه مي زدند؛ اما استاد با خلق 
خوش با آنان مدارا مي کردند. وقتي از ایشان پرسیدیم که: 

مقصود از گردون و انجم در این ابیات چیست؟
گردون به جرم فضل زند تیرم 

این تیر را چه سان سپر انگیزم؟ 
انجم عـــدوي دانش و نتوانم 

با اســـپهي به یک نفر انگیزم 
مســـتي کنم بهانه و بس غوغا 

و آهنـــگ فکر پر خطر انگیزم 
فرمودند: »فلک و انجم رقیبان اند« و افزودند که: »ما 
جنون و مستي را بهانه کردیم تا از مکر ایشان ایمن باشیم 

و بتوانیم به کار خود پردازیم!«
وعدة ديدار 

یک هفته قبل از مرگ، نامه اي را از میان اوراق خود 
به در آوردند و به برادرشان محمد دادند و گفتند: »این نامه 
را سیزده سال پیش براي من فرستادي، نوبت تو است که 

نگاهش داري.« در آن نامه برادرشان چنین نوشته بود: 
خواب دیدم که شما در باغي نشسته اید و مشغول 
نوشتن هستید. در قسمتي از این باغ، عده اي مشغول 
ساختمان هستند و قصري بنا مي کنند. پرسیدم: »قصر 
از کیست؟« گفتند: »از الهي است.« پرسیدم: »کي تمام 
مي شود؟« گفتند: »هر زمان کتابي که او در دست دارد، به 

اتمام برسد.« 
و ایشان در آخرین روزهاي عمر آخرین تصحیحات 
خود را بر ترجمه و منتخب التفاسیر خود وارد مي کردند. 

از اشارات دیگري که به رحلت خود نمودند، این بود 
که صبح روز وفات به یکي از دانشجویان خاص خود که 
از شهري دیگر براي درس خدمت ایشان مي آمد، گفتند: 
»تو بهتر است براي خود به فکر استاد دیگري باشي که ما 
شب را به پایان رسانده ایم.« و بدین سان با آگاهي به استقبال 
مرگي رفتند که از آن هیچ هراس نداشتند و سبب مرگ او 
جز اشتیاق بازگشت به موطن اصلي نبود، هرچند اطبا بهانه 

ظاهري آن را سکتۀ مغزي تشخیص دادند.
در آخرین سالهاي عمر، حال بي قراري و شیفتگي 

ایشان افزون شده بود. گاهي مي گفتند: 
وقت فراق مرغ جان زین آشیان نزدیک شد 

هنگام پرواز روان تا ملک جان نزدیک شد 
عمري در این ویرانه ده، مانند جغدان زیستي 

بگشا پر اي طاووس فّر، هندوستان نزدیک شد 
و گاهي قصیده در ستایش پیري و مرگ مي  سرودند و 
از مرگ خود به اشاره سخن مي گفتند، و باالخره در غروب 
بیست و چهارمین روز اردیبهشت سال ۱۳52 در حالي که 
قلم در دست داشتند، در حال آخرین تصحیحات بر ترجمه 
منتخب التفاسیر قرآن خود، مرغ جانش به عالم قدس پرواز 

کرد. »و من مات في طلب العلم، مات شهیدا«.

طيّبه الهي قمشه اي )تربتي(

چهل سال مصاحبت با الهي

استاد الهي همة عمر از نيمه شب تا سحرگاه به 
راز و نياز و ذكر حق مترّنم بود و با آسمان كه 
به تعبير ايشان رمزي از عالم بي نهايت و موجب 
اتصال روح به المكان است، عشق مي ورزيد و با 
ستارگان اُنسي داشت و اختران را انگيزة تفكر 

در آيات الهي مي دانست

اين  ناماليمات را تحمل مي كرد و مي گفت: بالهاي 
جهان همه از جانب حق است و آنها را به جان و دل 
قبول مي كرد. روح عرفاني داشت. به غني و فقير به 
يك نحو نظر مي كرد. در برابر دانا و نادان متبسم 
بود، كينة كسي را در دل نداشت و از مردم بدگويي 
نمي كرد و تأكيد هميشگي اش اين بود كه: چشم ظاهر 

را بر هم گذاريد و با نور باطن خدا را مشاهده كنيد

آيت اهلل العظمي حسين مظاهري

فضایلفراموششده

مرزبان ايمان و يقين
 آيت اهلل العظمي 

حاج سيدمحمدتقي خوانساري)ره(
 به كوشش و نگارش: 

محمدتقي انصاريان خوانساري
ناشر: انصاريان، قم
چاپ اول: 1395

760صـ  40هزارتومان
آیت اهلل العظمي سیدمحمدتقي خوانساري 
از فقها و مراجع تقلید معاصر، در ۱۳۰5ق در 
خانواده اي که به علم، فضل و ادب مشهور بودند، 
در خوانسار به دنیا آمد. پدرش سیداسداهلل موسوي 
از تبار ابوالقاسم جعفر بن حسین بود که به امام 

هفتم، حضرت موسي کاظم)ع( مي رسد.
وي تحصیل مقدمات علوم دیني را در 
خوانسار به پایان برد و در۱۳2۳ق براي ادامه 
تحصیل به عراق رفت و نزد حضرات آیات: آخوند 
خراساني، طباطبایي یزدي، شیخ الشریعه اصفهاني، 
محمدحسین نائیني و آقاضیاء عراقي فقه و اصول 
آموخت و از عراقي اجازه اجتهاد دریافت کرد. 
همچنین در حکمت و فلسفه اسالمي از محضر 

شیخ علي قوچاني بهره برد.
با شروع جنگ جهاني اول و درگیر شدن 
حکومت عثماني با دولت انگلیس و اشغال شدن 
بعضي از مناطق جنوبي عراق، شماري از طالب و 
علماي نجف،  از جمله ایشان به مقابله با اشغالگران 
برخاستند. او در جبهه جنگ مجروح و پس از 

غلبه نیروهاي انگلیسي بر مجاهدان عراقي، اسیر 
شد و به مدت چهارسال به منطقه سنگاپور که 
بخشي از آن مستعمره انگلیس بود، تبعید شد. وي 
سپس به زادگاهش بازگشت و به دعوت آیت اهلل 
شیخ عبدالکریم حائري راهي اراک شد و در حوزه 
علمي آنجا به تدریس پرداخت و چند سال بعد، 
همراه ایشان براي تشکیل و توسعه حوزه علمیه 
به قم رفت و به تدریس فقه و اصول پرداخت 
و پس از وفات مرحوم حائري یزدي، گروهي 
از علما و مردم مرجعیت او را پذیرفتند. ایشان 
همراه با حضرات آیات حجت و صدر، تا هنگام 
ورود آیت اهلل بروجردي به قم، مسئولیت رسیدگي 
به وضع طالب و سرپرستي حوزه علمیه قم را 

برعهده داشت. 
آیت اهلل خوانساري چه در دوره سطح و 
چه در دوره خارج شاگردان متعددي داشت 
از جمله: امام خمیني، سیدمحمد محقق یزدي 
)داماد(، مرتضي حائري، شیخ موسي زنجاني و 
ابراهیم خوئي. ایشان در امور سیاسي نیز فعال 
بود، برخي از مهمترین فعالیت هاي ایشان عبارت 
بودند از: حمایت از فدائیان اسالمي، حمایت از 
جنبش ملي شدن صنعت نفت، فتوا به وجوب 
مشارکت در هفدهمین انتخابات مجلس شوراي 
ملي ایران، معارضه با کشف حجاب و حمایت از 
فلسطینیان در سال ۱۳27ـ۱۳26ش. آیت اهلل العظمي 
خوانساري در ذي الحجه ۱۳7۱ق، درگذشت و در 
مسجد باالسر، در حرم حضرت معصومه)س(، در 
کنار قبر استادش آیت اهلل حائري یزدي به خاک 

سپرده شد.
در کتاب حاضر زندگاني این بزرگوار، در 

چندین بخش مورد بررسي قرار گرفته است. در 
بخش اول شرح حال مختصري از ایشان ارائه 
شده که مشتمل بر سالشمار، تالیفات و آثار علمي، 
تصاویري از خوانسار و قم مي باشد. تألیفات و 
آثار علمي معظم له عبارتند از: حاشیه رساله 
منتخب االحکام، حاشیه بر رساله ذخیره العباد میرزا 
محمدتقي شیرازي، حاشیه بر تقویم الصلوه، حاشیه 
بر مناسک حج شیخ انصاري، مختصر االحکام، 
حاشیه بر عروه الوثقي، حاشیه بر وسیله النجاه، درس 
طهارت که از سوي آیت اهلل العظمي اراکي نگاشته 
شده و درس صلوه که ادامه درس هاي حاج شیخ 
بود و به شیوه »قوله و اقول« به دست استاد حجتي 

عراقي نوشته شده است. 
بخش دوم »از دیدگاه دانشوران« نام دارد. در 
این بخش آنچه از بعضي مراجع بزرگ تقلید و علما 
و فرهیختگان پیرامون آیت اهلل خوانساري، شخصًا 
شنیده یا در کتاب هاي مختلف آمده، گردآوري 
شده است؛ بزرگاني چون حضرات آیات: اراکي، 
سبحاني، عالمه جعفري، مطهري، دکتر بهشتي، الهي 
قمي، موسوي اردبیلي و هاشمي رفسنجاني از جمله 

این دانشوران هستند.
آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در این بخش 
مي گویند: »آیت اهلل العظمي خوانساري یک عالم 
نمونه و مجتهد عالي مقام و عارف مجاهد و کم نظیر 
بود.  ایشان در حوزه به عنوان نشانه جهاد بودند و 
طلبه هاي جوان که شور سیاسي داشتند و دلشان 
مي خواست اسالم را در مسیر مسائل اجتماعي 
و سیاسي ببینند، عشق به ایشان داشتند. بنده با 
اینکه در حّد درس ایشان نبودم، فقط به خاطر 
دیدن ایشان در درس معظم له حاضر مي شدم. 

ایشان حامي و پشتیبان آیت اهلل کاشاني بود. وقتي 
آیت اهلل کاشاني به قم مشرف شدند، بعد از زیارت 
حضرت معصومه)س( به منزل آیت اهلل خوانساري 
رفتند و جلسه بسیار صمیمي داشتند و بعد از آن 
همراه آیت اهلل خوانساري به منزل آیت اهلل بروجردي 

تشریف بردند.«
بخش سوم کتاب، »از دیدگاه دانشوران: به 
قلم دیگران« است. حجت االسالم ابن الرضا یکي 
از آناني است که در این بخش پیرامون شخصیت 
آ یت اهلل خوانساري مطالبي را نقل کرده اند که در 
بخشي از آن آمده است: »در عظمت آیت اهلل 

العظمي خوانساري همین بس که مستجاب الدعوه 
بود، نماز بارانش زبانزد خاص و عام و حتي 
غیرمسلمانان است. و وقتي مرحوم شد، مرحوم  
آیت اهلل بروجردي خواب دیدند که تشییع جنازه 
سیدمرتضي است و وجود مقدس حضرت صدیقه 
طاهره)ع( نیز حضور دارند و به ایشان امر فرمودند 
که: تو نماز میت را بر جنازه سیدمرتضي اقامه 
کن. وقتي از خواب بیدار شدند، مضطرب بودند. 
همین که خبر رحلت مرحوم آیت اهلل خوانساري 
را دریافت نمودند، بسیار متأثر شدند و بي درنگ از 
وشنوه )روستایي در اطراف قم( به قم آمدند و در 
تشییع جنازه آن فقیه فقید شرکت نمودند و نماز 
میت را اقامه نمودند و فرمودند: همان صحنه اي را 

که در خواب دیدم، در بیداري مشاهده کردم.
از خصوصیات بارز ایشان عالوه بر احاطه 
کامل بر مباحث فقهي و تقوا و ورع و تواضع و 
فروتني، مناعت طبع و رضایت به آنچه خداي 
سبحان مقدر فرموده است و تسلیم در برابر اوامر 
الهي بوده است. شنیده ام با اینکه نماز باران مقدماتي 
دارد و مثاًل باید سه روز روزه بگیرند، اما چون مردم 
اعالم کرده بودند که فردا آیت اهلل خوانساري نماز 
باران مي خوانند، به خواسته مردم توجه فرمودند و 
صبح روز بعد براي اقامه نماز به خاک فرج حرکت 

کرده بودند.«
عنوان بخش بعدي این کتاب، »از دیدگاه 
دانشوران در کتاب ها«ست. ضیاء االبصار في ترجمۀ 
علماء خوانسار، مناهج المعارف، تنهاي شکیبا، 
عالمان آل محمد، گلشن ابرار، جرعه اي از دریا، 
چشم و چراغ مرجعیت، آداب الطالب، فقیه 
خراسان و دانشنامه جهان اسالم از جمله کتابهایي 

است که در این بخش مطالبي از آنها درباره آیت اهلل 
خوانساري نقل شده است. در کتاب »گلشن ابرار« 
آمده است: »در او چنان باور خدا تجلي کرده 
بود که در نماز حجاب برمي کشید و روحش به 
بهشت یار درمي آمد. او خود در این باره چنین 
گفته بود: در نماز که مي ایستم مثل اینکه با خدا 
شفاهي صحبت مي کنم و انگار رخ به رخ هستم. 
در پي نمایاندن این چهره معنوي او بود که با 
درخواست جمعي از دل باوران، آیت اهلل سیداحمد 
خوانساري، برقراري نماز جماعت فیضیه را به او 
واگذاشت. در این نماز پرشکوه حتي مقدساني که 
تردیدشان در عدالت امامان جماعت بسیار بود و 
به هرکسي اقتدا نمي کردند،  بي هیچ واهمه اي با او 

به نماز مي ایستادند...«
بخش بعدي این کتاب به نماز باران اختصاص 
دارد که در سال ۱۳2۳ش که ایران در اشغال 
متفقین بود،  اقامه شد و در پي خشکسالي و 
قحطي بي سابقه ، باران تندي بارید که حتي لشکریان 
خارجي مقیم منطقه را شگفت زده کرد، به طوري که 
خبر آن در مطبوعات آن زمان انعکاس گسترده اي 
یافت. حضرات آیات: نوري همداني، بهاء الدیني، 
استادي، موالنا، زاهدي قمي، خسروشاهي از جمله 
افرادي هستند که در این باره سخن گفته اند. بخش 
بعدي این اثر به شاگردان آیت اهلل خوانساري 
اختصاص دارد که به همراه تصویر آنها و شرح 
کوتاهي از زندگي شان مي باشد. »اسناد«، »تصاویر«، 
»رحلت آیت اهلل خوانساري«، »تقریرات«، »آیت اهلل 
خوانساري و خاندانش«، »سخنراني در مسجد اعظم 
قم« و »سخنراني در مسجد آقا اسداهلل خوانسار« 

بخشهاي دیگر این کتاب را تشکیل مي دهد.

معرفي كتاب



7 اقتصادی

حدود یک درصد از اراضی کش���اورزی دنیا در بیش از 40 میلیون 
هکتار در مناطق مختلف جهان به کشت ارگانیک تخصیص دارد. در این 
میان بیشترین سطح زیر کشت به ترتیب به مناطق استرالیا و اقیانوسیه، 
قاره آمریکا و اروپا اختصاص داش���ته و دو قاره آس���یا و آفریقا از سطح 
زیر کش���ت کمی نس���بت به سایرین برخوردار بوده اند و تنها در کشور 
استرالیا حدود 3 هزار مزرعه با کشت ارگانیک مدیریت می شوندکه بخش 
عمده تولیدات این کش���ور به انگلستان، ایاالت متحده آمریکا و نیوزلند 

صادر می شود.
در قاره آس���یا حدود 3 میلیون هکتار در حدود 130 هزار مزرعه 
تح���ت نظام ارگانیک قرار داردکه بخش عمده فعالیت های ارگانیک آنها 
بدون گواهی و نظارت انجام گرفته و تا سال 2007 تنها کشورهای هند، 
ژاپن، کره، فیلیپین، تایوان و تایلند دارای اعتبارنامه های بین المللی ارگانیک 
بوده اند.در این میان ایران هم برای نخستین بار در سال 2008 میالدی به 

آمار رسمی ارگانیک بین المللی )دارای گواهی( اضافه شد.
کش���ور ایران از منظر پتانس���یل ارگانیگ جزو کشورهای برتر دنیا 
محسوب می شود، اما با وجود این پتانسیل، از منظر سطح تحت پوشش 
دارای گواهی ارگانیک سهم خیلی ناچیزی را به خود اختصاص داده است 
.به صورتی که این سطح از 15 هکتار در سال 2008 میالدی شروع شد 
و این میزان در سال های بعدی به صورت دامنه متغیر 30 هزار تا حدود 
100 هزار هکتار گسترش و دارای نوسان بوده است. آخرین آمار مربوط 
به ارگانیک در کش���ور تا س���ال 2015 میالدی در حدود 50 هزار هکتار 
است.کاهش و منفی شدن سرعت رشد توسعه ارگانیک در کشور به دلیل 
فقدان اهتمام جدی به توسعه کشاورزی ارگانیک در کشور، ضعف در 
برنامه ریزی و فقدان نهاد و مرجع مشخص برای تصمیم گیری و پشتیبانی 
از توسعه کشاورزی ارگانیک، عدم استقرارکامل نظام ملی گواهی ارگانیک، 
دخالت با نیت تجارت و رقابت سودجویانه نهادهای غیرمرتبط در نظام 
ارگانیک کش���ور، بورکراسی اداری و سردرگمی ناشی از بینش و دانش 

ارگانیک در نهادهای تصمیم گیر بوده است.
بیشترین محصوالت تحت کشت ارگانیک در جهان با توجه به سطح 
زیر کشت آن عبارتند از زیتون، قهوه، میوه ها و خشکبار، انگور، میوه های 
گرمسیری، کاکائو، مرکبات، چای، نیشکر و در نهایت گیاهان دارویی. در 
کشور ایران هم برخی از مهم ترین محصوالتی که تحت پوشش گواهی 
ارگانیک قرار گرفته اند، عبارتند از انار، خرما، پس���ته، زعفران، کشمش، 
گالب و گیاهان دارویی، زیتون، خرما، برنج، انگور، پس���ته وحش���ی و 
برخی محصوالت جنگلی و... که در دوره 2008 میالدی تاکنون تحت 

پوشش قرار گرفته اند.
به لحاظ تجارت خارجی و بازار سه منطقه آمریکای شمالی، اروپا 
و آسیا به عنوان بازارهای مهم مصرف این نوع محصوالت شناخته شدند. 
در کشور ما هم به دلیل نبود نظام مشخصی در زنجیره تولید، گواهی و 
عرضه و نظارت، بازار مشخص و نظام معینی برای صادرات یا واردات 
وجود ندارد؛ این در حالی است که از تعداد 66 محصول )41 محصول 
زراعی و 25 محصول باغی( اصلی تولیدات کش���اورزی جهان، کش���ور 
ایران با هفت محصول زراعی و 15 محصول باغی در رتبه های نخست 
تا دهم قرار دارد و بر این اساس مقدار قابل توجهی از حجم تولیدات 
جهانی را به خود اختصاص داده اس���ت.در موارد فراوانی مانند زعفران، 
زیره، محصوالت باغبانی، دامی، شیالتی و... می توان فعالیت های گسترده ای 
را برای ش���روع و حضور در تولید محصوالت ارگانیک در جهان آغاز 
کرد؛ به طوری  که با برنامه ریزی از سوی متخصصان بخش کشاورزی می 
توان سهمی از محصوالت صادراتی از قبیل خشکبار )پسته، مغز پسته، 
کشمش، خرما( میوه )سیب درختی، هندوانه، مرکبات( محصوالت دریایی 
)خاویار، میگو( محصوالت حیوانی )پوست، روده، پشم( زیره، زعفران و 

گیاهان دارویی را به صورت ارگانیک به جهان عرضه کرد.
با توجه به اینکه ایران از پتانسیل های باالیی در این زمینه برخوردار 
است و به لحاظ جغرافیای طبیعی، سیستم کشاورزی به صورت سنتی و 
پراکنده در روستاها و در قطعات کوچک پا گرفته و کشاورزی صنعتی 
به طور کامل استقرار نیافته، این فرصت فراهم است تا از این وضع برای 
تبدیل کشاورزی سنتی و معمول به ارگانیک بدون مصرف هزینه زیاد و 
تنها با نظارت و هدایت فنی استفاده شود و از این طریق با توجه به ارزش 
این محصوالت و افزایش اشتغال، ارزش افزوده عاید کشور خواهد شد. 
 محمد شریفی مقدم 
مؤلف و مجری برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار
خبرگزاري کشاورزي ایران

 جایگاه محصوالت ارگانیک 
در ایران

آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به وضع 
فعلی خاک کش��اورزی به عنوان یکی از عوامل 
اصلی تامین غذا که بخش چهارم آن را در شماره 
قبل مالحظه کردید و اینک بخش پنجم وپایانی 

را می خوانید:
***

 رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت 
جهاد کشاورزی اضافه کرد: البته این میانگین، یک 
داده آماری اس���ت و بیانگر نحوه استفاده از کود 
نیست. خود ماهم منکر بدمصرفی های نقطه ای یا 
بعضی مصارف بی رویه موردی نیستیم. اطالعاتی 
به ما می رسد که حکایت از استفاده بیش از حد از 
کود برای جبران کمبود آب می کند.از این رو ما در 
ترویج، توسعه و بهینه سازی روش های مصرف کود 
نیازمند آموزش هستیم که البته وزارت بهداشت در 
حال کار روی آن است، اما همه معتقد هستیم که 
به دالیل مختلف از جمله کمبود بودجه، سرعت 
کم اس���ت و این می تواند آسیب های خودش را 

به دنبال داشته باشد.
 درباره کود هم همین طور، اما تأکید ما درباره 
مصرف کود، مبتنی بر مدیریت تلفیقی است. ما در 
دوره سالمت خاک و حفظ مواد آلی آن، کوددهی 
را ب���ه مثابه داروی تقویتی می دانیم؛ بنابراین اصل، 
حفظ مواد آلی خاک است که در حوزه علم خاک 
تأیید شده و شامل میزان نفوذپذیری خاک درباره 
ریش���ه گیاهان، میزان نگهداری آب توسط خاک، 
تهویه و توانایی نگهداری عناصر غذایی است؛ بنابر 
ای���ن اصل بر حفظ مواد آلی و مجموعه عواملی 
است که خاک را می سازد و کود تنها به عنوان عنصر 

تقویت کننده عمل می کند.
 وی در پاس���خ به اینکه که آیا چشم انداز و 
افقی برای حوزه مدیریت خاک ترسیم شده و اینکه 
الیحه خاک تا چه اندازه می تواند در این باره مؤثر 
باشد؟،اظهار داشت: در سند باالدستی ازجمله برنامه 
پنجم تأکید شده که وزارت جهاد کشاورزی الگوی 
کشت را ارائه کند. حاال خوشبختانه بحث الگوی 
کشت شکل گرفته و در حال تدوین تناسب کیفیت 
خاک با محصوالت مختلف هستیم. این شیوه برای 
حدود 8/5 میلیون هکتار از اراضی کشور در حال 
انجام است و امیدواریم بعد از الیه تناسب اراضی، 
الی���ه اطالعات آب و اطالعات دیگر به آن اضافه 
شود تا بتوانیم یک محصول اقتصادی تر متناسب با 
معیشت مردم و شرایط موجود به دست بیاوریم که 
البته کار پیچیده ای است که در حال انجام است.

 این کارشناس درخصوص الیحه خاک گفت: 
البت���ه این الیحه در صورت تصویب، یک قانون 
آرمانی متناسب با شأن ایران در سال 1395 در دنیا 
محسوب نمی شود. در حال حاضر ما از خأل قانونی 
داریم صحبت می کنیم و با تصویب این الیحه برای 
نخستین بار در حوزه خاک، صاحب قانون می شویم 
و ای���ن می تواند جلوی بس���یاری از برخوردهای 
سلیقه ای را بگیرد. برای مثال در جلسات متعددی که 
در حوزه خاک در کمیسیون دولت برگزار می شود، 
ناگهان وزیر راه جمله ای را مطرح می کردند و کل 
جریان بحث عوض می ش���د. برای مثال وزیر راه 
می گفت با تعریفی که ش���ما از تخریب می کنید، 
هرجا من بخواهم راه بس���ازم، تخریب محسوب 
می شود و با همین واژه تخریب دائم شما باالی سر 
ما هستید و اجازه نمی دهید کارها در روال خودش 
انجام ش���ود و دائم وزارتخانه را جریمه خواهید 
کرد.ضمن اینکه دوستان ما به ادبیات رایج درباره 
جریمه به ویژه در سطح اجرایی توجهی از خود نشان 
نمی دهند. بر اساس این روش، بعضی چیزها را با 
جریمه توجیه می کنیم. برای برخی که می خواهند 
کاری نادرست را انجام دهند که همه چیز را برهم 
می زند، می گویند جریمه اش را می دهیم. مبنای چنین 
حرکتی غلط است. یعنی هرکسی پول بیشتری دارد، 

منابع را بهتر می تواند تخریب کند. چون می تواند 
جریمه اش را بپردازد. مثاًل وزارت راه می گوید ما 
یک بار به وزارت معدن جریمه منابع را می دهیم. 
پس بگذارید کارمان را انجام دهیم؛ این به معنای 
جا افتادن غلط جریمه اس���ت.وی در مورد اینکه 
آیا این الیحه می تواند پاسخگوی تعدد فرهنگی و 

مشارکت در حوزه کشاورزی بوده و به ویژه تغییرات 
بر اساس فرهنگ بومی برای حفظ خاک چقدر در 
الیحه مورد توجه واقع شده است؟ گفت:  الیحه 
خاک هفت سال است که همچنان از نظر کارشناسی 
روی آن کار شده است. دو مجلس قبل، الیحه را 
دریافت کرده اند. یکبار در مجلس هشتم بررسی شد 
و با جمع بندی که به عمل آوردند، آن را با الیحه 
یا طرح منابع طبیعی ادغام کردند. در مجلس نهم 
به عن���وان طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری و 
خاک نهایی شد، اما ما معتقد بودیم که ادغام، این 
الیحه را از بین برده، در نهایت دولت یازدهم الیحه 
را پس گرفت و به عنوان الیحه حفاظت خاک از 
الیحه منابع طبیعی جدا کرد و در سال 94 دولت 
دوباره تحت عنوان الیحه حفاظت خاک به مجلس 
تقدیم کرد.البته اتمس���فر کار خوب است و فکر 
می کنم در بحث جرم انگاری تخریب یا آلوده کردن 
خاک و... مشکلی نداشته باشیم. وظایفی که برای 
وزارت جهاد کشاورزی در الیحه خاک برشمردیم 
به عنوان متولی خاک کشاورزی، پایش و نگهداری 
از قوه خاک، به نوعی یک پله به جلو است و در 
صورت تصویب، دستگاه ها اعم از دولتی و بخش 
خصوصی مجبور خواهند شد از کلی گویی در باره 
طرح هایشان خودداری کنند. زیرا الیحه به گونه ای 
تدوین ش���ده که الزاماتش قابل سنجش باشد، اما 
بخش های دیگر تصور نمی کردند روزی بیاید که 
کس���ی برای حفاظت از خاک به آنها بگوید این 
کار را نمی توانید انجام بدهید. همچنین در موضوع 
ش���هرک های صنعتی و مناطق آزاد مشکل داشتیم، 
رئیس منطقه آزاد می خواهد هر تصمیمی را بتواند 

بگیرد و از قوانین مستثنی باشد، اما موضوع منابع 
خاک کشور قابل اغماض نیست، الیحه قرار نیست 
برای صنعت کاران مشکلی ایجاد کند، بلکه الیحه 
جل���وی فعالیت صنعت کاری که خاک را تخریب 

کند، می گیرد.
دکت���ر بازرگان گفت: ما در آخر با توجه به 

همه این فش���ارها گفتیم که بعد از تصویب این 
الیحه، برای هر کاربری، مصادیق تخریب را تعریف 
می کنیم. زیرا مصادیق تخریب کشاورز با مصادیق 
تخریب راه س���از فرق دارد، اما تعریفی واحد برای 
آن در نظر گرفته ایم. از نظر ما تخریب یعنی تمامی 
اتفاقاتی که باعث کاهش باردهی خاک می ش���ود؛ 
پس ما با حضور خود متولی موضوع، آیین نامه ای 
را تدوین می کنیم که در آن اجازه بدهد تا به راه ساز 
گوش���زد شود جابه جایی انجام شده در فالن نقطه 
اصالح شود؛ بنابراین در صورت اصالح عملکرد و 
حرکت در چارچوب آیین نامه مذکور، دیگر کارشان 
تخریب محس���وب نخواهد شد.وی در خصوص 
اینکه ابعاد علمی - دانشگاهی الیحه چگونه باید 
حفظ شود،گفت: الیحه و آیین نامه آن باید به گونه ای 
تصویب و تنظیم شود که دانش در اجرا تزریق شود. 
گاهی اوقات در دنیا بعضی چیزها قانون و آیین نامه 
نمی خواهد، مثل برنامه پایش خاک که همه دولت 
موظف به پایش آن هستند. پس باید یک دستگاه 
اجرایی با تکیه بر جمع متخصص، معیارهای پایش 
را جستجو و تدوین کند تا پروژه با روال مطلوبی 
به سرانجام برسد. بیشترین نگرانی ما در این الیحه 
در اجرای آن اس���ت که اگر آیین نامه ای علمی و 
مستحکم متکی نباشد، در سال های آینده در همه 
زمینه ها در حوزه خاک به بن بس���ت می خوریم.
رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد 
کشاورزی اضافه کرد: همانطور که گفته شد، اینکه 
در الیح���ه خاک برای جلوگیری از تخریب تنها 
به جریمه اکتفا شده است، تا اندازه ای این حرف 
درس���ت اس���ت، اما این امر خود از مسائل دیگر 

ناشی شده و دالیل متعددی دارد؛ ازجمله اینکه در 
الیحه ابتدا زندان و جریمه پیش بینی شده بود، اما 
کمیسیون لوایح دولت اعالم کرد که با هماهنگی 
قوه قضاییه جرم انگاری در ش���کل مجازات زندان 
تقریباً لغو شده و در صورت تصویب در مجلس، 

شورای نگهبان آن را عودت می دهد.

وی گفت: البته در برخی موارد مسئله جریمه 
اصاًل مطرح نیست، بلکه جبران خسارت تخریب 
مد نظر است. از این رو متناسب با ارزش تخریب، 
تا زمان بازسازی همه هزینه ها از مجرم اخذ می شود. 
در بعضی جاها گفته ش���ده در صورت تخریب 
دوباره، س���ه برابر ارزش احیای جایی که تخریب 
ش���ده، جریمه شود. برای مثال فقط خسارت پول 
چن���د تن خاک را که بار زدید و با کامیون بردید 
به تنهایی از ش���ما نمی گیرند، بلکه هزینه خسارات 
دیگر ازجمله گرد و خاکی که اکوسیستم را برهم 
می زند یا آب منطقه را گل آلود کرده و باعث مرگ 

ماهی ها می شود هم اخذ می شود .
نامبرده تصریح کرد: در پیشنهادات اولیه الیحه، 
یک بندی داشتیم که دولت ،سازمان اجرایی متولی 
خاک کش���ور را متناسب با ظرفیت های این قانون 
تشکیل دهد که این بند حذف شد و البته دوستان 
در کمیس���یون های دولت اذعان داشتند که این را 
قبول داریم، اما راهکارش تشکیل یک سازمان دیگر 
نیست. برای ایجاد مشارکت ساختاری دستگاه ها، 
تش���کیل شورای عالی خاک را پیشنهاد داده بودیم 
تا با تأسیس شورای عالی، بهره برداری از خاک را 
در ح���د معاونت اول رئیس جمهوری به تصویب 
برسانیم تا از این طریق بخشی نگری را حل کرده 
باشیم. مبنی اینکه در برنامه های کالن توسعه ای که 
مناب���ع آب و خاک را درگیر می کند، جامع نگری 
بیش���تری ایجاد کنیم. برای مثال اگر بخواهیم آب 
پشت یک سد بزرگ مثل دز را به منطقه ای برای 
اج���رای برنامه ای خاص هدایت کنیم، این امر در 
یک جایی مصوب ش���ود که سایر بخش ها هم به 

آن توج���ه و از آن حمایت کنند و مدیریت خاک 
در یک جای کالن بسته شود.اما متأسفانه موضوع 
ش���ورای عالی در مجلس حذف شد و دولت هم 
خیلی از آن استقبالی نکرد. استداللشان این بود که 
شوراهای عالی تشکیل نمی شود و اگر بشود در سال 
دو بار بیشتر جلسه نمی گذارد و همه چیز معطل 

می ماند. حتی استدالل شان این بود که دولت مایل 
است این شوراها را کاهش دهد تا رئیس جمهوری 
و معاونان ش���ان درگیر این شوراها نباشند؛ بنابراین 
شورای عالی خاک شکل نگرفت، اما ما هنوز هم 
فکر می کنیم تشکیل این شورا می تواند نقطه مثبتی 

برای ارتقا سازمان مدیریت خاک باشد.
وی گف���ت: هم���ه تالش ما آن بود که برای 
تدوین الیحه خاک، بگوییم که همگی در یک قایق 
نشسته ایم و همه دستگاه ها باید در فکر نجات پیکره 
واحدی به نام خاک کشور باشند. هرچند در حال 
حاضر به خاک به مانند یک پیکره واحد نگریسته 
نمی ش���ود، با این همه در الیحه برای حفاظت از 
خاک، جلوی سوزاندن بقایای محصول را گرفته ایم و 
این کار جرم تلقی شده است. من می دانم که کشاورز 
برای اینکه ذرت را زودتر بکارد، بقایای محصول 
قبلی را آتش می زند، اما ایجاد مانع به تنهایی کافی 
نیست، به همین دلیل گفته ایم که در کنار ممانعت 
از آتش زدن زمین، باید وزارت جهاد کشاورزی راه 
کار بدهد تا درآمد کشاورزان کاهش نیابد، اما در 
کنار آن آتش زدن محصول در الیحه جرم شناخته 
شده اس���ت. از این منظر است که می گوییم این 
قانون با جرم انگاری تخریب خاک، یک قدم بزرگ 
در فرهنگ سازی برمی دارد.دکتر بازرگان افزود: در 
بحث آلودگی هم به همین ترتیب ابتدا در جلسات 
برخی گمان می کردند که با تصویب این قانون از 
فردا هر مغازه تعویض روغن ماش���ین را به عنوان 
آلوده کننده خاک خواهیم شناخت، در حالی که در 
الیحه تأکید شده که اگر آلودگی شرایطی را برای 
انسان، دام و... به وجود آورد که مضر سالمت باشد، 
آلوده کننده شناخته می شود و با او برخورد خواهد 
شد؛ بنابراین اگر کامیونی روغن بار می کند و از یک 
شهر به شهر دیگری می رود، بر اساس این الیحه 
اگر کامیونش واژگون شود و روغن در خاک بغل 
دست بریزد و نفوذ کند، باید اقداماتی برای جبران 
انجام بدهد که در دنیا هم همین طور اس���ت. اگر 

می خواهیم کشور و منابعش پایدار بماند و سالمت 
جامعه حفظ شود و به سوی تمدن پایدار برویم، 
باید حواسمان به منابع حیاتی مان همچون خاک 
باش���د. از این رو این الیحه در کنار الیحه هوای 
پاک و الیحه آب که به موازات هم جلو می روند، 
شروع خوبی است؛ هرچند آرمانی نیست و طبعًا 
بیش���ترین نگرانی از ساختار اجرایی آن است، که 
نیازمند آن هستیم تا بحث ها خوب پخته شود که 
این امر خود نیازمند مطالعه روی مدل های دنیا در 

این زمینه است.
وی گفت: در شرایط کنونی سازمان جنگل و 
مرتع خود را متولی خاک جنگل و مرتع می داند، 
سازمان امور اراضی خود را متولی تغییر کاربری ها 
می داند، معاونت دفتر آلودگی آب و خاک هم خود 
را متول���ی آب و خاک می داند که در زیرمجموعه 
آن دفتری دارد به نام دفتر آب و خاک کشاورزی 
که در زیرگروه آن دو یا سه گروه درباره خاک و 
در مجموع با س���ه تا چهار کارشناس کار می کنند 
ک���ه باید بگویم این ظرف، گنجایش این مظروف 
را ن���دارد؛ بنابراین عدم مدیریت یکپارچه خاک 
خود یک خس���ارت جدی است.به همین دلیل در 
الیحه خاک، توان اکولوژیک، آلودگی و راهکارهای 
رف���ع آلودگی، زمینه های ورود دانش آموختگان به 
عرصه شرکت های دانش بنیان، شرکت های خدمات 
مهندسی و مدیریت و رفع آلودگی خاک دیده شده 
اس���ت. خوشبختانه به موازاتش حداقل در سطح 
وزارتخانه یک آیین نامه را پیشنهاد داده ایم که تحت 
بررسی است و در کنار آزمایشگاه های خاک شناسی، 
شرکت های خدمات مشاوره ای و فنی مدیریت خاک 

و آب را پیشنهاد داده ایم.
رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت 
جهاد کشاورزی گفت: شما چه با کود، سم یا روغن 
و مواد نفتی منطقه ای را آلوده کرده باش���ید، رفع 
آلودگی کار بسیار هزینه بری است. به هر روی رفع 
آلودگ���ی را به زحمت در الیحه خاک گنجانده ایم 
و این کار عظیمی اس���ت. فرد آلوده کننده که 10 
هکتار زمین را آلوده کرده، مجرم است و باید برای 
رفع آلودگی یا پروژه اش را بنویسید یا رفع آلودگی 
کند. چرا؟ چون ما مسئولیم منابع خاک کشورمان 
را حفظ کنیم. در شرایط کنونی نظام بین الملل هم 
از طریق کنوانس���یون ها از ما خواهند خواست که 
درباره منابع طبیعی ازجمله خاک چه کاری انجام 
و چقدر ارزش خاک را حفظ یا از دست داده ایم. 
البت���ه حتی با تصویب و اجرای این قانون کماکان 
با خألهای زیادی روبه رو خواهیم بود، اما قدم های 
خوبی برداشته ایم و به عنوان شروع معتقدیم که کار 
خوبی است و امیدواریم که در مجلس جدید دوباره 
نخواهند از ابتدا الیحه دولت را بررس���ی کنند و 
تالش شود تا با صرف کمترین زمان ممکن به این 
موضوع حیاتی بپردازند. وی در پاسخ به اینکه آیا در 
این الیحه در خصوص اینکه اگرفرد  بخواهد برای 
احداث باغش برای مثال دو وانت خاک از جنگل 
بردارد، یا اینکه برای ساختن خانه اش از فالن کوه 
یا رودخانه خاک و ماس���ه  ببرد، چنین موضوعاتی 
پیش بینی شده است؟، گفت:خیر، اما امیدواریم به طور 
تفصیلی در آیین نامه اجرایی بیاید، زیرا ظرفیت برای 
تعریف آنها دیده ش���ده است. البته در نسخه های 
قبلی ما کلمه هایی مثل خاکبرداری را آورده بودیم 
که خیلی چالش برانگیز بود، برای همین در تفسیر 
مشکل پیدا کردیم و ناچار مصادیق را تعریف کردیم؛ 
برای مثال در بخش های مختلف خاک، کاربری ها و 
متناسب با آن تخریب های متفاوتی تعریف کردیم.
دکتر بازرگان گفت: ما در الیحه به ماده ای رسیدیم 
مبنی بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی در تعریف 
برنامه ها و اجرای آنها باید به نحوی عمل کند که 
بهره برداری از خاک و آب کش���اورزی به گونه ای 

باشد که متضمن پایداری تولید است.

اگرچه تصویب الیحه  خاک، یک قانون 
آرمانی متناسب با شأن ایران در سال 
1395 در دنیا محسوب نمی شود، اما 
باید دانست در حال حاضر ما در این 

زمینه خأل   قانونی داریم و با تصویب 
این الیحه برای نخستین بار در حوزه 
خاک، صاحب قانون می شویم  که  این 

می تواند جلوی بسیاری از برخوردهای 
سلیقه ای را بگیرد.
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الیحه ای برای پایش خاک
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8 اقتصادی

مدیر عامل بورس کاالی ایران از 
راه اندازی ابزار اختیار معامله فروش 
ظ���رف مدت دو هفته آینده خبر داد 
و گف���ت: در مورد ذرت و کاالهای 
اساسی که روی زندگی مردم اثر گذار 
است، ابزار اختیار معامله می تواند کمک 

کننده باشد.
حامد سلطانی نژاد در گفتگو با 
فارس درباره امکان تعریف ابزارهای 
مشتقه در بازار قیر در صورت وجود 
ب���ازار نقدی با ثب���ات گفت: قبل از 
هر چیز باید یک بازار مس���تمر و با 
ثبات در بازار قیر ش���کل بگیرد. طی 
روزهای اخیر موضوع نبود نرخ گذاری 
شرکت پاالیش و پخش بر روی وکیوم 
باتوم مورد بررس���ی و آسیب شناسی 
 ق���رار گرفت و به نظر می رس���د، 
شرکت های تولید کننده قیر برای اعالم 
قیمت های پایه و کشف قیمت آن به 

زودی به اجماع خواهند رسید.
سلطانی نژاد افزود: قیمت گذاری 
نشدن نهادها فرصتی خواهد بود برای 
فعاالن بازار تا بتوانند بازار نقد این کاال 
را شکل دهند و بر پایه آن بازار آتی 

و مشتقه هم به وجود آید.
وی در م���ورد زمان راه اندازی 
اب���زار اختیار معامله در طرف فروش 
نیز گفت: از جهت فنی و روال کاری، 
بورس کاال آمادگی راه اندازی قرارداد 
اختیار ف���روش را از هم اکنون دارد 
 و در همان ابتدا می توانس���ت آن را 
راه اندازی کند زیرا هر شخصی که وجه 
تضمین مورد نیاز را در سمت خرید 
یا فروش تامین کند، می تواند موقعیت 

مورد نظر خود را اتخاذ کند.
این مقام مس���ئول از راه اندازی 
ابزار اختیار معامله فروش ظرف مدت 
دو هفت���ه آینده خبر داد و گفت: در 
مورد ذرت و کاالهای اساسی که روی 
زندگی مردم اثر گذار است ابزار اختیار 
معامله می تواند کمک کننده باشد. از 
این رو در جلساتی که با اعضای ستاد 
تنظیم بازار برگزار شد این موضوع به 

عنوان پیشنهاد ارایه شده است.
وی ادامه داد: نهادهایی که وظیفه 
تنظی���م بازار را دارند می توانند از این 
اب���زار برای کنترل عرضه و تقاضای 
کاال اس���تفاده کنند اگر با استفاده از 
 اب���زار اختیار معامل���ه بتوان قیمت

 نهاد ه���ای دامی را مدیریت کرد،از 
افزایش بی رویه قیمت مرغ،گوشت،شیر 
و مواردی از این قبیل که مردم را آزار 
می دهد جلوگیری به عمل آورد،اما در 
مورد این ابزار نیاز اس���ت که ابتدا از 
طریق فرهنگ سازی امکان ایجاد رونق 
بازار از طریق مش���ارکت فعاالن بازار 

فراهم شود.
به گفته مدیر عامل بورس کاال 
اب���زار اختیار معامله ذرت باید ظرف 
مدت ی���ک ماه آینده در بورس کاال 

راه اندازی شود.
سلطانی نژاد در مورد راه اندازی 
بورس پسته گفت: ظرف یک ماه آینده 
با مرکزیت اس���تان کرمان، تاالر ویژه 
معامالت پسته به همت اتاق بازرگانی 
و فعاالن عرصه پسته راه اندازی خواهد 
شد. وی با بیان اینکه مهمترین بحث 
پسته موضوع استاندارد ها است، تاکید 
کرد: با اتاق بازرگانی کرمان و فعاالن 
پسته توافق شده که از استانداردهای 
ملی و مورد قبول بازارهای دنیا استفاده 
ش���ود در عین حال محصول پسته 
کش���اورزان به شکل گواهی سپرده 
کاالیی در انباره���ای مجهز کاالیی 
مورد پذیرش پذیرش و سپس گواهی 
سپرده پسته در بورس کاال مورد مبادله 
قرار خواهد گرفت. این مقام مسئول 
ب���ا بیان اینکه نحوه فرآیند معامالت 
پس���ته می تواند برای کشاورزانی که 
محصوالت پر حجمی ندارند و همواره 
مجبور هس���تند، محصول خود را به 
تجار و شرکتهای بزرگ واگذار کنند، 
از طریق این مکانیزم می توانند کاالی 
پسته خود را در انبار ها ذخیره کرده 
و در عین حال از طریق بورس کاالی 
ایران به فروش رس���انند که فقط این 
اقدام مستلزم وجود استانداردهای الزم 

در این زمینه است.
مدی���ر عامل بورس کاال یادآور 
شد: امسال و سال آینده باید بر روی 
انجام معامالت پسته کار کرد و نهادهای 
مالی نیز در این زمینه باید فعال شوند 
زی���را اوراق مبتنی بر خرید کاال مثل 
گواهی سپرده می تواند برای این نهاد ها 

جذاب باشد. 
خب���ر دیگر اینکه به گفته مدیر 
عامل بورس کاال ایرادهای نعمت زاده 
وزیر صنعت بعضاً ناش���ی از برخی

 

 سوء برداشت های قبلی بوده که حل 
و فصل شده اند و به نظر می رسد که 
به این نوع مکاتبات دیگر نیازی نیست 

و تکلیف روشن شده است.
حامد س���لطانی نژاد در مورد 
نامه ن���گاری مجدد  وزیر صنعت به 
رییس جمه���ور و اصرار مجدد وی 
بر خروج محصوالت پتروش���یمی از 
بورس کاال با وجود مصوبه ش���ورای 
رقابت، گفت: ایرادهای وزیر صنعت 
در نام���ه نگاری اخیر تکرار ایرادهای 

قبلی وی است.
 س���لطانی نژاد افزود: ابهام های 
عنوان شده و ادبیات نگارش نامه مذکور 
تکرار همان ایرادهای قبلی است که 
در جلسات مختلف و حتی با حضور 
نهادهای تصمیم گیر و قانونگذار مثل 
شورای رقابت و یا مجمع تشخیص 

مصلحت نظام به این ابهام ها پاس���خ 
داده ش���ده و راه ح���ل ها هم ارایه 

شده است.
به گفته این مقام مسئول ایراد  های 
نعمت زاده بعضاً ناشی از  برخی سوء 
برداش���ت های قبلی بوده که حل و 
فصل شده اند و به نظر می رسد که به 
این نوع مکاتبات دیگر نیازی نیست و 
تکلیف روشن شده است. ضمن اینکه 
شورای رقابت و کارگروه تنظیم بازار 
پتروشیمی ذیل این شورا هم اکنون کار 

خود را به خوبی انجام می دهند.
مدیر عامل بوس کاال تاکید کرد: 
همه متولیان کشور باید به نهاد هایی 
که به موجب قوانین مصوب مجلس 
ش���ورای اسالمی و به خواست مردم 
برای نظم بخشی به کار ها در کشور 
به وجود آمده اند، احترام گذاش���ته و 
مصوبات آنها را رعایت کرد، تا دچار 

هرج و مرج نشویم.
در خبر دیگري مدیر عامل بورس 
کاال با بیان این که قیر ایران به زودی 
در بورس کاالی هند عرضه می شود، 
بر ضرورت راه اندازی بازار مشتقه ارز 

و مسکن تاکید کرد.
حامد س���لطانی نژاد با اشاره به 
نوس���ان اخیر بازار ارز گفت: با توجه 
به اتفاق���ات اخیر بازار ارز، اگر بازار 
مشتقه ارزی در کشور وجود داشت، 
هر نهادی که ب���ه دنبال تنظیم بازار 
ارز بود براحتی می توانست با اتخاذ 
یکسری موقعیت ) position( فروش 
در بازار دس���ت کم در سمت عرضه؛ 
بازار را به تعادل برساند، کما اینکه در 
بازار نقدی و آتی س���که نیز پیش از 
این ش���اهد بودیم. وی گفت: همواره 
بخش���ی از تقاضای بازار ارز و سکه 

ناشی از تقاضای سفته بازی است که 
بازار مشتقه می تواند این تقاضا را که 
در بسیاری از اوقات منجر به تحویل 
کاال نمی ش���ود، به خود جذب کنند. 
حال اگر این بازار  مشتقه وجود داشته 
 باشد جدای از اینکه سلف یا مشتقه 
 )forward and futures (
 بانکی باش���د در ش���رایطی که بازار 
می خواهد به سمتی پیش برود که القای 
 کمیابی و افزایش قیمت مصنوعی نشود 
می توان ریسک های بازار نقدی را به 
بازار مشتقه انتقال داد به عبارتی بهتر 
حجم اسکناس ارز را می توان به تعهد 
و موقعیت تبدیل کرد و بازار را آرامش 
داد. این مقام مسئول اضافه کرد: متولیانی 
که به دنبال تنظیم بازار هستند می توانند 
حتی در بلند مدت که لزوماً به پشتوانه 
طال یا ارز نیست بدون نیاز به حجم 
طال یا ارز در شرایط فعلی ، معادل ارز 

یا طالیی که در آینده به دست می آید، 
از طریق موقعیت های فروش اقدام به 

تنظیم بازار کنند.
وی ب���ا تاکید بر لزوم راه اندازی 
بازار مشتقه ارزی در کشور گفت: فارغ 
 از اینک���ه این بازار در چه مکانی باید 
راه اندازی ش���ود باید به این سمت 
حرکت کرد هم اکنون کشور به بازار 
مشتقه ارزی نیاز دارد تا ریسک های 
ناشی از سفته بازی در بازار نقد را به 

بازار مشتقه منتقل کند.
سلطانی نژاد در واکنش به اظهار 
نظر برخی مدیران میانی بانک مرکزی 
مبنی بر اینکه راه اندازی بازار مشتقه 
ارزی در بازار بین بانکی و یا آفشور 
مناسب تر است ؛ گفت: اینکه بانک 
مرکزی می تواند این عملیات را انجام 
دهد یا نه مطرح نیس���ت اما باید این 
بازار وجود داشته باشد تا مردم این همه 

تالطم های قیمتی را تجریه نکنند.
 اینکه در مورد مس���کن هم بیان

 می شود بازار مشتقه ای وجود داشته 
باشد نیز بر همین مبنی است که فرد 
بتواند ب���رای فرزندان خود از طریق 
موقعیت های خرید ریسک تالطم های 

قیمتی را پوشش دهد.
وی در مورد بیستمین اجالس 
ACG و ارتباط ات���اق های پایاپای 
بورس های کاالیی از طریق شرکت های 
سپرده گذاری در دنیا گفت: در بخش 
اوراق به���ادار محور مبتنی بر کاالی 
بورس ها، شرکت های سپرده گذاری 

می توانند نقش آفرینی کنند.
مدیر عامل بورس کاال با اشاره به 
فعال شدن بازار سرمایه هندوستان برای 
انتشار اوراق بهادار مبتنی بر کاال گفت: 
ب���ه تازگی نهاد ناظر کاالیی و بورس 
این کش���ور در یکدیگر ادغام شده 
اس���ت. وی افزود: بیش از 50 درصد 
قیر ایران هم اکنون از سوی هندوستان 
خریداری می شود و این در حالی است 
که اغلب خریداران از بابت کیفیت و 
قیمت قیر ایران ناراحت هس���تند بر 
همین اساس با ساختار مشترکی که 
میان بورس کاالی ایران و هندوستان 
 طراحی خواهد ش���د، شرایطی ایجاد 
می شود که تولیدکنندگان ایرانی بتوانند 
مستقیم قیر را در بورس چند کاالیی 

هند MCXمعامله کنند.

سلطانی نژاد با بیان اینکه هنوز 
برای معامله وکیوم باتوم VBبا بورس 
هندوستان صحبتی نشده گفت: قرار 
است براساس توافق و پشتیبانی مقام 
ناظر بورس هندوستان، قیر با کیفیت 
تولید کنن���ده از طریق بورس کاالی 
ایران در اختیار بازار مصرف هند قرار 

گیرد.
 وی اف���زود: در ای���ن فرآیند 
بورس ها بر عملکرد تولید کننده و یا 
تاجر نظارت خواهند کرد و واسطه ها 
کمتر خواهند بود. هم اکنون نفت جی 
و نفت پاس���ارگاد  اصلی ترین تولید 
کنندگان قیر کشور هستند که بر اساس 
استاندارد کاالیی بین المللی در بورس 

هندوستان عرضه خواهند شد.
از سوي دیگر معاون یک شرکت 
س���رمایه گذاری با بیان اینکه تعدیل 
سود برآوردی سنگ آهنی ها و گروه 
فلزات اساسی در پایان عملکرد 12 ماه 
امسال شناسایی خواهد شد،گفت: اگر 
قیمت ها در بازار جهانی تثبیت شود، 

سود شرکتها تعدیل خواهد شد. 
مرتضی علی اکبری معاون مالی 
و اقتصادی ش���رکت سرمایه گذاری 
توس���عه معادن و فلزات با اشاره به 
دورنمای روشن گروه سنگ آهنی ها 
و فوالدی های بازار س���هام، گفت: با 
توجه به افزایش قیمت ها در بازارهای 
 جهانی وضع سودآوری شرکت های 
سنگ آهنی در نیمه دوم امسال بهتر از 
شش ماهه اول خواهد بود. علی اکبری 
با بیان اینکه تعدیل س���ود برآوردی 
سنگ آهنی ها و گروه فلزات اساسی 
در پایان عملکرد 12 ماهه امسال آنها 
شناسایی خواهد شد، اضافه کرد: چنانچه 
قیمت ها در بازارهای جهانی همچنان 
در محدوده کنونی قرار داشته باشند، 
بطور حتم سنگ آهنی ها و فلزی ها از 
تعدیل سود با اهمیت برخوردار خواهند 
 ش���د. وی از تالش سهامداران عمده 
 س���نگ آهن���ی ها ب���رای کاهش
 30 درصدی بهره مالکانه سنگ آهن 
در رایزنی با مجلس برای بودجه سال 
96 خبر داد و گفت: بهره مالکانه در 
الیحه بودجه 96 به همان نسبت سال 
95 تعیین شده و این در حالی است که 
این رقم نسبت به سال های قبل برای 

سنگ آهنی ها بهبود یافته است.

مزایده واگذاری س���هام 11 
ش���رکت دولتی در حالی توسط 
س���ازمان خصوصی سازی برگزار 
ش���د که از این می���ان فقط برای 
3 ش���رکت پاکت خرید ارائه شده 

بود.
به گزارش تس���نیم؛ سهام 11 
شرکت دولتی در آخرین روزهای 
پاییز امس���ال در حالی روی میز 
فروش رفت که خریداران به بلوک 
 16/75 درصدی س���هام شرکت 
ذوب آهن اصفهان ش���امل یک 
میلیارد و 317 میلیون س���هم که به 
قیمت پایه هر سهم 2749 ریال در 

فرابورس عرضه ش���ده بود، اقبالی 
نشان ندادند.

هچنین واگذاری چهار شرکت 
غله و خدمات بازرگانی به ارزش 
کل پایه 136 میلیارد و 174 میلیون 
ریال به وکالت از س���وی شرکت 
مادر تخصص���ی بازرگانی دولتی 
ایران انجام ش���د که در این میان 
فقط برای دو شرکت غله خریدار 

وجود داشت.
واگذاری هفت سیلوی مرتبط 
با فعالیتهای شرکت غله و خدماتی 
بازرگانی مناطق 7، 9، 12 و 13 هم 
به ارزش کل پایه 536 میلیارد و 173 

میلیون ریال به صورت 30 درصد 
نقد و بقیه اقساط سه ساله)هر شش 
ماه یک قسط( در حالی برگزار شد 
که در این میان فقط یک شرکت به 

فروش رسید.
افزون بر این 100 درصد سهام 
مجتمع صنعتی اسفراین به قیمت 
کل پای���ه 8 هزار و 744 میلیارد و 
162 میلی���ون ریال و  100 درصد 
سهام لوله گستر اسفراین به قیمت 
کل پای���ه 2 هزار و 347 میلیارد و 
552 میلیون ریال در حالی به مزایده 
گذاش���ته شد که خریداران به این 

شرکتها اقبالی نشان ندادند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی هر گونه معامله 
سهام عدالت را باطل دانست.

پوری حس���ینی با تاکید بر غیرقانونی بودن خرید 
و فروش س���هام عدالت گفت: این روزها که موضوع 
پرداخت سود و سهام به مشموالن سهام عدالت مطرح 
شده، بازار خرید و فروش این سهام ممکن است رونق 
گی���رد که ما به مردم توصیه می کنیم وارد این فضای 
معامالتی نشوند، چرا که خرید و فروش سهام عدالت 

از اساس باطل است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه )سنا( 
و به نقل از سازمان خصوصی سازی، معاون وزیر امور 
اقتصادی و دارایی اظهار داشت: برگه ای که بابت سهام 
عدالت در دست مردم است، فقط نشانگر ثبت نام قطعی 
وی در سامانه سهام عدالت بوده و اگر فردی این برگه 

را مورد معامله قرار دهد، قراردادش از بیخ و بُن باطل 
است. وی تصریح کرد: برگه ای که هم اکنون در دست 
مردم اس���ت و متاسفانه در مواردی مورد معامله قرار 
می گیرد، نشانگر مشمول بودن آنها در این طرح است 
و نباید خرید و فروش شود؛ این در شرایطی است که 
دولت فقط 49 میلیون نفری را که در گذشته ثبت نام 
کرده اند سهامدار می داند و فقط به آنها متعهد است؛ پس 
هر کسی که این برگه را خریداری کند، سر خود کاله 
گذاشته است چرا که فقط فردی که نامش در سامانه 

است، سهام می گیرد.
پوری حس���ینی خاطرنش���ان کرد: برگه هایی که 
هم اکنون در دست مردم است، به مفهوم ثبت نام قطعی 
آنها بوده و سازمان خصوصی سازی قصد ندارد آن کاغذ 

را از مردم دریافت نماید.

ورود سرمايه گذار خارجی با ابزار تازه آپشنزيان طوالنی شدن توقف نمادهای معامالتی
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری با بیان اینکه هنوز حساسیت بازار 
سرمایه آن قدر نیست که اگر نمادی یک ساعت متوقف بماند، صدای اعتراض 
باال برود، گفت: زمینه بروز تبانی و ایجاد تقلب با طوالنی شدن توقف نمادها 
فراهم می شود.  دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری در گفتگو با فارس 
گفت: متاسفانه توقف طوالنی مدت نمادهای معامالتی در بازار سرمایه به 
بیش از مدت قانونی تعیین شده هم اکنون عادی و معمولی شده و هم اکنون 

مدیریت بازار تمرکز زیادی بر بازگشایی نماد ها ندارد.
س���عید اسالمی بیدگلی با اشاره به حساسیت باالی بازارهای سرمایه 
پیشرفته بر روی بازگشایی و توقف لحظه ای نمادهای معامالتی به حساسیت 
پایین این موضوع در بازار سرمایه ایران اشاره کرد و افزود: یکی از دالیل این 
موضوع را شاید بتوان این گونه تعریف کرد که بخش بزرگی از سرمایه گذاران 
نهادی فعال در بازار سرمایه به گونه ای به نهاد های دولتی، حاکمیتی و یا 
شبه دولتی وابسته هستند و با اینکه امکان مذاکره مدیران بازار با آنها وجود 
دارد، ولی صدای اعتراض آنها بلند نمی شود بنابراین زیانی که آنها از توقف 

نماد ها می بینند،اساساً منشاء اعتراض کلیت بازار نیست.
این مقام مسئول با بیان اینکه در دوره مدیریت جدید سازمان بورس 
به موضوع گشایش و یا توقف نماد های معامالتی توجه زیادی شده، اضافه 
کرد: با این وجود هنوز حساسیت ها آن گونه نیست که اگر نماد معامالتی 

یک ساعت متوقف بماند، صدای اعتراض ها باال برود.
اسالمی بید گلی در برابر این پرسش که آیا به لحاظ مالی رفتاری، توقف 
زاید نماد معامالتی منجر به تبانی و طوالنی شدن آن به اصطالح حسابداران 
منتهی به تقلب نمی شود؛پاسخ داد:موضوع توقف نماد های معامالتی فقط 
مسئله قفل شدن سرمایه نیست،بلکه موضوع شفافیت،رانت های مورد انتظار 

و همچنین امکان تبانی را هم شامل می شود.
وی ادامه داد: توقف نمادها در کنار زیان س���رمایه گذارانی که به نقد 
شوندگی نیاز دارند و مجبور به فروش سایر دارایی ها به قیمت زیان دیدن 
س���بدهای سرمایه گذاری را فراهم می کند، بنابراین یکی از موضوع ها در 
این زمینه می تواند بروز تبانی و ایجاد زمینه تقلب با طوالنی شدن نمادهای 
معامالتی باشد. به گفته وی پایین بودن حجم پایین سهام شناور شرکت ها 

یکی از زمینه های بروز عارضه ای همچون تبانی است.
دبیر کل کانون نهاد های سرمایه گذاری با استقبال از راه اندازی معامالت 
اختیار معامله خرید سهام گفت: بعد از حدود 40 سال از راه اندازی معامالت 
آپشن در دنیا به کار گرفتن این ابزار با عنوان اختیار معامله می تواند اتفاق 
خوبی برای بازار سرمایه ایران باشد با توجه به دانش پایین مالی در این زمینه 
شاید در ابتدا آسیب هایی وجود داشته باشد، ولی در مجموع اتفاق خوبی 

است و امیدوارم توسعه یابد.
اسالمی بید گلی با بیان اینکه در گذشته ابزارهای مالی خوبی رونمایی 
شده،اما متاسفانه به موفقیت نرسیدند،درباره اینکه کانون نهاد های سرمایه گذاری 
از طریق رایزنی با حقوقی ها چه اقدام هایی انجام داده است، گفت:برای به 
کارگیری این ابزارها به ویژه در دوره های رکودی و یا ناهنجاری همچون 
افزایش فروش سهام خواهد کرد، کانون نهاد های سرمایه گذاری تمام تالش 
خود را خواهد کرد که به نهاد های توسعه بازار کمک کند،اما این موضوع 
مستلزم تسهیل مسیر تعیین شده برای این اوراق در سازمان بورس اوراق 
بهادار و تداوم توسعه آن است. از سوي دیگر مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس 
پارسیان از پذیره نویسی اولین صندوق سرمایه گذاری جسورانه )VC( با نماد 

“رویش” و با سرمایه 50 میلیارد تومانی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه )سنا(، علی تیموری به اهمیت 
شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: تامین سرمایه لوتوس علی رغم 
زمان کوتاه فعالیت خود تالش کرده با هدف گذاری مناسب بتواند حضور 
موثر و مفیدی در حوزه تامین مالی شرکت های دانش بنیان داشته باشد. 

وی ادامه داد: در حال حاضر س���هم س���رمایه گذاری طرح های دانش 
بنیان در ایاالت متحده حدود 2 درصد از GDPاین کشور را شامل می  شود 
و س���هم این ش���رکت ها در GDPبالغ بر 21 درصد است و این موضوع 
نشان دهنده  پتانسل رشد باالی این شرکت ها است؛ همچنین نرخ بازدهی 
ساالنه سرمایه گذاری جسورانه در آمریکا در 20 سال اخیر باالی 30 درصد 
 بوده است. مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان با بیان اینکه این حجم 
س���رمایه گذاری در کشور آمریکا ضرورت توجه به حوزه های دانش بنیان 
 را نشان می دهد، گفت: صندوق های جسورانه می توانند برای تامین مالی 
شرکت های دانش بنیان زیر ساخت های مناسب را فراهم و با استفاده از ایده 
 و دانش،  محصوالت تجاری سودآور تولید کنند. وی ضمن اشاره به اینکه
  حوزه های اصلی سرمایه گذاری صندوق جسورانه لوتوس عبارت است از سالمت 
) دارو های بیوتکنولوژیک( و فن آوری های مالی، گفت: چهارشنبه گذشته 
پذیره نویسی اولین صندوق سرمایه گذاری جسورانه )VC( انجام شد همچنین 
در راه توسعه سرمایه گذاری های جایگزین صندوق کاالیی در بهمن آغاز به 

پذیره نویسی خواهد کرد.

مدیرعامل یک شرکت تامین سرمایه با اشاره به راه اندازی معامالت 
آپشن در بورس کاال گفت: توسعه ابزارهای پوشش ریسک، بسترساز ورود 

سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه کشور است.
به گزارش تسنیم؛ قرارداد اختیار معامله یا آپشن در حالی طی روزهای 
گذشته در بورس کاالی ایران راه اندازی شده است که در گام اول اختیار 
خرید سکه طال اجرایی شده و می تواند مکمل خوبی برای بازار آتی سکه 
باشد عالوه بر این کارشناسان و فعاالن بازار بارها، نبود ابزارهای نوین مالی 
مانند آپشن یا فیوچر در بازار ایران را از دالیلی عمق کم بازار سرمایه عنوان 
می کردند که توسعه این ابزار می تواند از جنبه بین المللی بورس ایران را به 
بازارهای جهانی نزدیک کند. در این زمینه حبیب رضا حدادی مدیرعامل 

شرکت تامین سرمایه امید در گفتگویی اعالم نظر کرده است.
سئوال شد به تازگی معامالت آپشن در بورس کاال بر روی سکه طال 
راه اندازی ش���ده اس���ت؛ ایجاد این ابزار مالی در بازار سرمایه ایران را چطور 

ارزیابی می کنید؟که وي پاسخ داد:
مشارکت کنندگان در بازارهای اقتصادی همواره با ریسک ها و مخاطرات 
ناشی از نوسانات بازار مواجه هستند. این نوسانات و عدم اطمینان از وضعیت 
آینده، گاه باعث زیان های شدید، خروج مشارکت کنندگان از بازار، کاهش 

تمایل به سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می شود.
 قراردادهای اختیار معامله که نوعی از ابزارهای مشتقه هستند، در بورس ها 
کاربرد زیادی دارند و از آنها به عنوان ابزاری جهت مدیریت ریسک، تعمیق 
و افزایش کارایی بازار استفاده می شود خوشبختانه معامالت قراردادهای اختیار 
معامله در بورس کاالی ایران بر روی س���که طال راه اندازی ش���ده است که 
انتظار می رود در آینده در مورد سایر کاالها این اقدام صورت بگیرد تا شاهد 

کارایی بیشتر بازار سرمایه باشیم.
 از س���وی دیگر با توس���عه ابزارهای پوشش ریسک، نبود اطمینان 
سرمایه گذاران خارجی کاهش می یابد که قدم مناسبی جهت ایجاد بسترهای 

الزم برای ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران است.
وي در باره اینکه آپش���ن هم مانند معامالت آتی مورد اس���تقبال قرار 
می گیرد؟گفت:قراردادهای اختیار معامله انعطاف پذیر هستند، چرا که دارنده 
یک قرارداد آتی خرید، ملزم به خرید یک دارایی خاص در موعد معین و 
در قیمت خاص در آینده است؛ اما دارنده اختیار خرید در صورت تمایل 
و صالحدید، دارایی خاص را در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص 
خریداری می کند.  بنابراین با توجه به ویژگی انعطاف پذیری  قراردادهای اختیار 
معامله و استقبالی که تاکنون از معامالت آتی شده، انتظار می رود از معامالت 
قراردادهای اختیار معامله نیز استقبال شود؛ البته این امر مستلزم شناخت کافی 
فعاالن بازار از این ابزار است. وي در پاسخ به این سئوال که معرفی قرارداد 
آپشن بر پایه سکه طال را چگونه ارزیابی می کنید؟گفت:ویژگی های خاص 
طال مانند ارزش ذاتی، مقبولیت عمومی و نقدشوندگی باالی آن باعث شده 
است، این محصول به عنوان یکی از کاالهای جذاب، ایمن و با ارزش همواره 
موردتوجه س���رمایه گذاران در ایران و دنیا قرار بگیرد و به عنوان یک کاالی 

استراتژیک در بازارهای بین المللی معامله شود.
 با توجه به ویژگی های سکه طال از جمله نوسانات قیمتی و استقبالی 
که تاکنون سرمایه گذاران در ایران برای سرمایه گذاری در این کاال و معامالت 
آتی آن نشان داده اند، به نظر می رسد کاالی مناسبی برای معرفی قراردادهای 

اختیار معامله در بازار سرمایه ایران باشد.
سئوال شد طراحی و به کارگیری ابزارهای مالی در بازار سرمایه را چطور 
می بینید؟که وي پاسخ داد:به طور معمول تمام بورس ها با طراحی ابزارهای 
مالی مناسب به دنبال مدیریت ریسک ناشی از نوسانات قیمت، کمک به 
برنامه ریزی و کاهش هزینه های مالی و مبادالتی شرکتهای تولیدکننده، افزایش 
ش���فافیت و کارایی بازارها هستند تا از این طریق بسترهای مناسب جهت 
تامی���ن مال���ی بنگاه ها را فراهم کنند.  در این میان بورس کاالی ایران هم 
در راه نقش آفرینی در بازار سرمایه و متعاقب آن اقتصاد کشور تاکنون با 
طراحی و به کارگیری ابزارهای مالی نوین همچون معامالت آتی، سلف، سلف 
موازی استاندارد، گواهی سپرده کاالیی و قراردادهای اختیار معامله در رابطه 
با عمق بخشی به بازارها اقدامات خوبی انجام داده است که امیدواریم این 
اقدامات با گسترش و توسعه ابزارهای نوین مالی و فراهم نمودن بسترهای 

الزم ادامه داشته باشد. 
از سوي دیگر مدیرعامل یک صندوق سرمایه گذاری بورسی کشور، از 
آغاز تزریق منابع جدید به صندوق های سهام از اول دیماه امسال خبر داد.

محمود رضا خواجه نصیری با اشاره به اینکه "صندوق گنجینه آرمان 
شهر" به عنوان بزرگترین صندوق سرمایه گذاری کشور با بیش از 22 هزار 
میلیارد تومان منابع در حال فعالیت اس���ت گفت: در طول دو سال گذشته 
مناب���ع در اختی���ار این صندوق از حدود 2 میلیارد تومان به بیش از22 هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته و پیش بینی می شود در چند ماه آینده منابع آن 

تا سقف 30 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

ابزار اختیار معامله فروش راه اندازی مي شود

خريد و فروش سهام عدالت ممنوعفروش سهام 3 شرکت دولتی
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کرمان – خبرنگار اطالعات: معاون 
حقوقی رئیس جمهوری با اش���اره به 
پیشتازی استان کرما ن در عرصه های 
مختلف، گفت: این اس���تان دومین 
همایش حقوق شهروندی را در اسرع 
وقت برگزار کرده و در این عرصه نیز 

پیشتازی خود را حفظ کرده است.
حجت االس���الم مجید انصاری 
پنجشنبه گذش���ته درهمایش حقوق 
شهروندی استان کرمان افزود: زیر سوال 
بردن اصل مبنای سند حقوق شهروندی 
و سیاسی قلمداد کردن آن جفا به کشور 

است.
وی اظهار داشت: منشور حقوق 
شهروندی که رئیس جمهوری چند 
روز قبل از آن رونمایی کردند تجمیع 
معارفت قرآنی و فقه اسالمی و عصاره 
قانون اساس���ی و اقدامات ارزشمند و 
افتخارآمیزی اس���ت که نظام مقدس 
جمهوری اسالمی در 37  سال گذشته به 

اجرای آن همت گذاشته است.
وی ادامه داد: استان کرمان در دوران 
انقالب پیشتاز بوده است و دررابطه با 
منشور حقوق شهروندی نیز این استان 

پیشتازی خود را حفظ کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با 
اش���اره به این که استان کرمان دومین 
همایش حقوق شهروندی را در اسرع 
وقت در کشور برگزار کرده است، گفت: 
مبانی دینی حقوق شهروندی به خوبی 

روشن است.
حجت االس���الم و المسلمین 
انصاری اعالم کرد:مفتخر هس���تیم 
 که کتاب آس���مانی م���ا کامل ترین 
منشورصا درشده از ذات اقدس الهی 
برای سعادت انسان و زندگی درست 

نوع بشر تا قیام قیامت است. 
وی با بیان این که موضوع کتاب 
آسمانی قرآن، انسان کامل است، ادامه 
داد: از دیدگاه قرآن و مفس���ران آن از 
جمله امام راحل، اسم اعظم خداوند نیز 

انسان کامل است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با 
اش���اره به این که قرآن، منشور حقوق 
انسانی و شهروندی ابدی بشر است، 
گفت: ما مفتخر به پیروی از پیامبری 
هستیم که قبل از بعثت پیمان جوانمردان 
را می بندد و مفتخر به رعایت آموزه های 

قرآن کریم هستیم.
حجت االس���الم و المسلمین 
انصاری افزود: ما مفتخر به پیروی از 
امامی هستیم که در هنگامه پیچشش از 
درد و رنج ناشی از شمشیر زهر آگین 
قاتل و در آستانه پرکشیدن از این دنیا 
نگران جان خود و انتقام از قاتل نیست 
بلکه نگران حقوق قاتل خود است و 
این به معنای آن است که امام متقین به 
رعایت جزیی ترین حقوق شهروندی 

در دشوارترین لحظات توجه داشتند.
وی اعالم کرد: ش���هروندان حق 
 دارند از رحمت نس���بت به یکدیگر 

بر خوردار باشند.
معان حقوقی رئیس جمهوری 
اظهار کرد: ما مفتخر به انقالب اسالمی 
هستیم که امام ما برای استیفای حقوق 
شهروندی پایمال شده ملت ایران جان و 
هستی را بر کف نهاد و رنج های زیادی 

را به جان خرید تا این ملت بر اساس 
حقوق الهی خود به  پا خیزد.

حجت االس���الم و المسلمین 
انصاری افزود: با تحقق انقالب اسالمی 
این اتفاق افتاد و آزادی به عنوان حق 
سلب ش���ده به مردم برگشت و حق 
استقالل، عزت ملی، دخالت در تعیین 
سرنوش���ت در پرتو انقالب به مردم 

برگشت.
وی اعالم کرد: این سخن به آن 
معنا نیس���ت که نظام ما دارای منشور 
حقوق شهروندی نبوده است زیرا کشور 
ما از ابتدای انقالب تمامی مقررات در 
حوزه تامین اجتماعی و مدیریت سیاسی 
و آزادی های فردی  را مدنظر داشته  و 
نظام جمهوری اسالمی در این زمینه 

افتخاراتی نیز داشته است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با 
تاکید براین که ایران از معدود کشورهای 
خاور میانه اس���ت که انتخابات آزاد و 
نظام مردم ساالری واقعی را در 37 سال 
تجربه کرده است، ادامه داد: نمی خواهم 
بگویم در هیچ حوزه انتخابیه در کشور 
کاستی نبوده است اما برآیند حرکت 
در انتخابات افتخار آمیز است زیرا در 
سخت ترین شرایط و در شرایط جنگ 

نیز انتخابات را برگزار کرده ایم.
حجت االسالم والمسلمین انصاری 
یادآور شد: مفتخر هستیم که پیرو امامی 
هستیم که در اوج جنگ و در هنگامه 
فعالیت گروهک ها برای برهم زدن تامین 
امنیت کشور وقتی به امام راحل خبر 
رسید که به بهانه تامین امنیت تعدی به 
حقوق برخی از شهروند ان شده، ایشان 
پیام ماندگار 8 ماده ای را صادر کردند 
که همه باید این پیام را به جوانانی که 
در معرض تخریب تبلیغاتی دشمن قرار 

گرفته اند آموزش دهیم.
وی گفت: امام نیز به بهانه جنگ 
و توطئه می توانستند حقوق شهروندی 
مردم را زیر پا بگذارنند اما این کار را 
نکردند اما می بینیم که آمریکا پس از 
 حادثه 11 سپتامبر  تا امروز به دست اندازی

 به مراکز مکالمات دارد و به بهانه مقابله 
 با تروریس���م مکالمات آمریکایی ها

  و برخی غیر آمریکایی ها را ش���نود 
می کند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری 
افزود: مفتخر به پیروی از رهبر بزرگوار 
انقالبی هستیم که زمزمه ای به گوش 
ایشان رس���ید درباره برخی اقدامات 
جزیی در ام���ر انتخابات، با صراحت 
فرمودند انتخابات و صندوق های رای 
حق الناس است و این در حالی است که 
حق الناس باالترین بار حقوقی تضمینی 

و تضامنی را دارد.
حجت االس���الم و المسلمین 
انص���اری ادامه داد: منش���ور حقوق 
ش���هروندی مبانی حقوقی، قانونی، 
شرعی و عقلی بسیار مستحکم است 
و به لحاظ محت���وا تحقیقا فصول آن 
همه روابط اجتماعی و حقوقی را در بر 

گرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری 
با اش���اره به این که دولت و شخص 
رئیس جمهور در حضور مردم خود را 
متعهد به اجرای بخش عمده این منشور 

که بر عهده قوه مجریه اس���ت، کرده 
است، گفت: در استان ها نیز استانداران به 
عنوان عالی ترین مقام دولت و جانشین 
رئیس جمهور موظف به پیگیری، اجرا و 
ایجاد ساز و کارهای اجرای این منشور 
شده اند و همه دس���تگاه ها در حوزه 
مس���ئولیت خود باید این منشور را به 
عنوان دستوالعمل الزم االاجرا مد نظر 

قرار دهند.
حجت السالم و المسلمین انصاری 
با تاکید براین که رئیس جمهوری برای 
اجرای منشور حقوق شهروندی دستیار 
حقوق تعیین کرده اند و این نش���انگر 
عزم جزم قوه مجریه برای اجرای این 
قانون است، افزود: امیدواریم با عمل 
به منشور حقوق شهروندی چهره ای 
درخشان تر از نظام و فضایی حقوقی 
تر، مهربان تر و س���الم تر در تعامالت 
اجتماعی بین شهروندان و دستگاه های 
حاکمیت و میان شهروندان با یکدیگر 

را شاهد باشیم.
* قانون اساس��ی پشتوانه 

حقوق شهروندی
معاون حقوقی رئیس جمهوری با 
اشاره به این که منشور حقوق شهروندی 
برای رسیدن مردم به قله های رفیع تر 
حقوق شهروندی منتشر شده است، 
تاکید کرد: پشتوانه حقوقی این منشور 
قانون اساس���ی به ویژه فصل سوم آن 

است .
حجت االس���الم و المسلمین 
انصاری اظهار کرد: متن منتش���ر شده 
در منشور حقوق شهروندی 21 عنوان 
و 120 م���اده حقوقی دارد که مبتنی بر 
قوانین موضوعه موجود است و البته 
در برخی جاها نقص قانون و یا نبود 
قانون وجود دارد ک���ه این موارد باید 

برطرف شود.
وی به هدف از انتش���ار منشور 
حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: 
آقای روحانی از زمان تبلیغات انتخاباتی 
خود تیم حقوقی در ستاد خود تشکیل 
 داده بودن���د و خودش���ان به عنوان 

حقوق دان مجرب نظارت داشتند.
معاون رئیس جمهوری  با اشاره 
به وعده رئیس جمهوری درباره حقوق 
شهروندی در  تبلیغات انتخاباتی، ادامه 
داد: در 100 روز اولیه پیش نویس اولیه 
این منشور در سایت منتشر شد و در 
ادامه نظرات صاحب نظران در این زمینه 

دریافت شد.
حجت االس���الم و المسلمین 
انصاری گفت: این سند 18 مرتبه مورد 
ویراستاری تکمیلی قرار گرفته است که 
آخرین مورد آن، در روز اربعین بود و 
این کار عبادی بزرگی در روز اربعین 
بود تا در قالب این س���ند انتشاریافته 

رونمایی شد.
*عهد شرعی دولت

 وی با اش���اره به این که تعجب 
می کنم بعد از انتشار این سند برخی ها 
به جای خوشحال شدن، بد حال شدند، 
تاکید کرد: این سند نه سند فانتزی برای 
ظاهر سازی در برابر قطعنامه حقوق 
بش���ری بیگانگان است و نه یک سند 
برای تبلیغات سیاسی و انتخاباتی است 
و این یک سند حقوقی و واقعی برای 

دولت است .
معاون حقوقی رئیس جمهوری 
ادامه داد: دولت به مردم وعده داده است 
و این یک عهد ش���رعی است که باید 

اجرایی شود.
حجت االس���الم و المسلمین 
انصاری درادامه س���خنان خود گفت: 
برجام در حقیقت اقدام بزرگ حقوقی 
برای استیفای حقوق شهروندان ایرانی  
بود زیرا به بهانه هسته ای بسیاری از 
حقوق ما را نقض یا مشمول تحریم 

کرده بودند.  
وی اظهار داشت:امنیت فکری 
سرمایه گذاری،بهبود فضای کسب و 

کار، دسترسی به دارو و هر مورد دیگر 
که در زیر مجموعه موضوعات تحریم 
جستجو شود از حقوق سلب شده ملت 
ایران بوده که در این رابطه کار جهادی 

شد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری 
گفت: درس���ت است که امروز امریکا 
بد عهدی می کند و ایران نیز با قدرت 
و تدبیر متناسب با هر اقدام بد عهدی 
مقابله به مثل ک���رده و از حقوق مردم 

کوتاه نخواهد آمد.
حجت االس���الم و المسلمین 
انصاری تاکید کرد:  چه کسی می تواند 
این حقیقت را کتمان کند که در سایه 
برجام بس���یاری از حقوق ملت ایران 

استیفا شده است.
وی ادامه داد: برای مبارزه با فساد 
و داشتن رانت اطالعاتی الیحه تعارض 
منافع تنظیم شده که به زودی به دولت 

تقدیم می شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری 
تاکید کرد: افرادی که می گویند برجام 
یعنی هیچ، چرا به مردم دروغ می گویند 

آیا تولید نفت ما از یک میلیون و 900 
بش���که در روز امروز به چهار میلیون 
و چند صد هزار بش���که نرسیده  ؟آیا 
صادرات نفت ما از 970 بشکه در روز به 
دو و نیم میلیون بشکه نرسیده ؟    و این 

سحر و جادو و غیب گویی نیست.
حجت االس���الم و المسلمین 
انصاری ادامه داد: پ���س از برجام آیا 
میزان اس���تحصال نفت در حوزه های 
مشترک ما در عراق  از 80 بشکه در روز 

به بیش از ظرفیت عراق رسیده یا نه.؟
وی گفت: آیا این آرزوی نظام و 
ملت ایران نبود که میزان برداشت ها در 
حوزه های مشترک برابر باشد و در همه 

دولت ها می گفتند چرا در حوزه مشترک 
با قطر آنها باید 10 برابر ما برداشت کنند 
و امروز ما در توان برداشت و برداشت 
گاز از ذخایر مشترک با قطر به اندازه 

آنها رسیده ایم.
*تردد کشتی ها در آبهای آزاد

معاون حقوقی رئیس جمهوری 
اعالم کرد: آیا کشتیرانی ما امروز آزادانه 

در اقیانوس ها و آبراه ها تردد نمی کند؟
حجت االس���الم و المسلمین 
انصاری اظهار کرد: ایا امروز کشتی های 
بزرگی که نمی توانستند به بهانه تحریم ها 
بایند و ما باید س���ه مرحله کاالها را 
بارگیری می کردیم و در کنار این مسائل، 
ناامنی های این مسیر برطرف شده یا 

نشده است؟
وی با اش���اره ب���ه اینکه گاهی 
هزینه های تحمیلی ب���رای دور زدن 
تحریم ها   30تا 40 درصد و گاهی تا 
100 درصد هزینه سرباری برای کشور 
ایجاد می ک���رد، گفت:  اینکه به بهانه 
تحریم عده ای جیب ها را پر کردند و 
دو میلیارد و 400 میلیون تو مان پول 

نقد دریافت کردند که بروند به صورت 
چمدانی کاال بخرند و به طلب کاران 
بدهندو آن  پول گم شد و آیا این مسال 

حل شده یا نه.؟
معاون حقوقی رئیس جمهوری با 
اشاره به اینکه امروز  قطعات به راحتی 
به کشور ما می آید، عنوان کرد:  هنوز 
مزاحمت و بدعهدی آمریکا موجب 
شده در تعامالت بزرگ بانکی با مشکل 
مواجه باشیم و رئیس جمهوری آمریکا 
صحبت هایی کرده اند که باید ببینیم چه 
می کنند.حجت االسالم و المسلمین 
انصاری بر تشکیل ساختار منشور حقوق 
شهروندی در استان کرمان تاکید کرد و 

گفت:   جامعه دانشگاهی، حقوقدانان، 
وکال و قضات این سند را مطالعه کنند و 

برای لوایح قانونی آن به ما نظر بدهید.
وی در ادامه با اش���اره به اینکه 
اس���تاندار کرمان کار ارزشمندی را 
برای شناس���ایی قوانین مزاحم انجام 
دادند، تاکیدکرد: باید مردم را به حقوق 
خودشان آگاه کنیم و همه باید بدانند چه 
حقوقی دارند و چگونه این حقوق آنها 

باید استیفا شود.
*شاخص های رشد مدیریت 

و اعتدال در کرمان  
معاون حقوقی رئیس جمهوری 
با تاکید بر اینکه ش���اخص های رشد 
مدیریت و اعتدال در استان کرمان باال 
است، گفت: تعامالت سازنده بین اقشار 
و گروه های مختل���ف نیز مثال زدنی 

است.
حجت االس���الم و المسلمین 
انصاری از نقش آیت اهلل جعفری نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان در 
این زمینه بسیار تقدیر کرد و گفت: مردم 
استان کرمان باید قدر این نعمت بزرگ 

الهی را بدانند و می دانند.
وی گفت: هدایت های معنوی 
یک روحانی عالیقدر در اوج اعتدال، 
دلسوزی، انصاف و رابطه پدرانه با همه 
جریانات نعمت بزرگی است که پشتوانه 

مدیریت استان بوده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری 
با تاکید براینکه پشتیبانی قضایی امنیتی 
اطالعاتی و انتظامی روحانیت در استان 
کرمان جای تقدیر دارد، خاطرنشان کرد: 
امیدواریم این انسجام موجود در استان 
کرمان الگویی برای سایر استان ها باشد.

 معاون حقوقی رئیس جمهوری 
در بخش دیگری از س���خنان خود با 

اشاره به اینکه ارزش امنیت کشور ما 
ارزش کمی نیست، گفت: این امنیت 
بی خود و بی جهت ایجاد نشده بلکه 
حضور مقتدرانه نیروی قدس سپاه در 
بیرون مرزها و اقتدار فرماندهی فرزند 
رشید استان کرمان سردار سرلشکر حاج 
قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، تالش 
سربازان گمنام، همراهی مردم و تامین 
لجستیک مالی دولت در سخت ترین 
شرایط در این زمینه تاثیرگذار بوده است.
حجت االسالم و المسلمین انصاری 
تاکید کرد: خانه خالی حقوق شهروندی 
را نیز باید ببینیم و می بینیم زیرا گر جایی 
رشوه، پارتی بازی، عدم پاسخگویی 
درست به مردم و  نبود آزادی بیان گفتار 
و نوشتار باشد به معنای پایمالی حقوق 

شهروندی است.
* امید ملی را نباید کشت

وی با تاکید بر اینکه امید ملی را 
نباید کشت، گفت: دشمنان ما امید مردم 
را نشانه گرفته اند و ملت ناامید ملت 
شکست خورده است و ما در سخت 
ترین شرایط جنگ با روح امیدی که امام 

به ملت می دادند، پیروز شدیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری 
با تاکید براینکه ام���روز نظام مقدس 
جمهوری اسالمی محکم ایستاده است 
و چرا عده ای این سرمایه بزرگ ملی 
و اجتماعی را هدف قرار داده اند، ادامه 
داد: انسان می بیند صحبت هایی که در 
شبکه های رادیویی اسرائیل یا منافقان 
برای بد نام کردن مسئوالن و ایجاد تفرقه 
مطرح می شود، توسط برخی رسانه ها 
در داخ���ل بازتاب می کند و چرا باید 

اینگونه باشد.
حجت االس���الم و المسلمین 
انصاری اظهار کرد: توفیقات نظام مقدس 
جمهوری اسالمی تنها توفیق شخص 
رئیس جمهور و اعضای هیات دولت 
نیست و اگر امروز گزارش می شود که 
دولت توانسته چند معجزه اقتصادی را 
انجام دهند گزارش افتخارات مدیران، 
کارکنان و قوه مجریه، مقننه و قضائیه 

است.
وی با بیان اینکه در برجام مجلس 
و قوه قضائیه به دولت کمک کردند، 
عنوان کرد:از همه کسانی که ساختار 
نظام والیت فقی���ه را قبول دارند  و به 
رهبر انقالب عالقه دارند و عزت و نفوذ 
کلمه ایشان را می خواهند   باید   بدانند 
ارائه تصویر ناتوان از دولت و تصویر 
مشوش و تخریب شده از مسئوالن نظام 
و ارائه تصویر ناتوان از قوه قضائیه و 
دیگر نهادها جز تخریب بنیان های اقتدار 

ملی ما چیزی نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با 
اشاره به اینکه تخریب بنیادین سه قوه 
به معنای تخریب بنیادین والیت فقیه 
است و  این معنای انتقاد  کردن نیست، 
گفت: امروز دولت یازدهم مظلوم ترین 
دولت به لحاظ تبلیغات سوء و انتقادات 
است و گاهی برخی نقدها، در حقیقت 

تخریب است.
حجت االس���الم و المسلمین 
انصاری بیان کرد: آیا این درست است 
که فردی در رسانه ملی مطرح می کند 
که رشد اقتصادی کشور بی جهت است 
و یادر سایت می نویسند دولت خجالت 
بکشد که باید گفت دولت از چه باید 

خجالت بکشد؟
وی ادامه داد: قب���ل از برجام را 
تحلیل می کنیم و آقای برادر عزیز که 
اعداد نفت را زیر س���وال بردید قبول 
دارید که در پایان سال 91 با درآمدهای 
افس���انه ای و 700 میلیون دالر پول و 
قیمت نفت 120 تا140 دالر و صادرات 
 گسترده نفت رشد اقتصادی ما منفی
 6/ 7 بود.معاون حقوقی رئیس جمهوری 
افزود: آیا قبول دارید در پایان سال 93 
رشد اقتصادی ما به حدود مثبت چهار 
رسید و این قبل از برجام بود و این در 
حالی است که قیمت نفت از 120 دالر 
به 40 دالر  رسیده بود و میزان صادرات 
نفت نیز کاهش یافته بود و آیا این تدبیر 

و رشد نیست؟
حجت االس���الم و المسلمین 
انصاری با اشاره به اینکه 15 هزار واحد 
صنعتی تعطیل شده را داریم که امسال 
با حدود 15 میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی فعال شده اند، یادآور شد: رشد 

 اقتصادی کشور در سه ماه اول امسال 
5/ 4 بوده و در س���ه ماهه دوم به 2/9 
رس���یده و میانگین رشد اقتصادی در 
شش ماهه امسال4/7 بوده است و آیا این 

رشد نیست و چشم بندی است؟
وی با اش���اره ب���ه وعده رئیس 
جمهوری برای تحقق رشداقتصادی 
مثبت پنج در کشور طی سال جاری، 
بیان کرد: امروز که چندماه فرصت تا 
پایان سال باقی است، رشد اقتصادی 
کشور را 4/7 رس���انده ایم و از برنامه 

تعیین شده نیز جلوتر هستیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری 
خطاب به یکی از منتقدان در رس���انه 
ملی، عنوان کرد:برادر اقتصاد دان منتقد؛ 
انتقادتان روی چشم دولت و آیا قبول 
دارید در سال 91 تورم 45 درصد بود و 
آیا قبول دارید که امروز به هشت درصد 

رسیده است.
حجت االس���الم و المسلمین 
انصاری خاطرنشان کرد: کاهش نرخ 
تورم از 45 درصد به هش���ت درصد، 
آرزوی ملی برای ما بوده است و چرا 
قدر نمی دانیم و باید سرمان را باال بگیریم 
و بگوییم حکومت والیت فقیه یعنی این 

و اقتصاد مقاومتی نیز این است.
وی تاکید کرد: سند اقتصاد مقاومتی 
قوی ترین و کارشناسانه ترین و نسخه 
شفابخش انحصاری اقتصاد ملی ما است 
و این سند مانند برخی سندها که در 
کشورها باقی ماندند نشد و ستاد اجرایی 
آن در دولت تشکیل شده و کار آن به 

صورت جدی دنبال می شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری 
گفت: آیا تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی در استان کرمان و اینکه استان 
کرمان و شهرس���تان  قلعه گنج مسیر 
توسعه پرنشاط خود را با سرعت و  بر 
اساس همراهی مردم طی می کند یک 

سخن گزافه است؟
حجت االس���الم و المسلمین 
انصاری تاکید کرد: اصحاب رسانه و 
تریبون وظیفه ملی دارند زیرا دشمنان در 
عرصه تهاجم به امید مردم بیش از جنگ 
نظامی سرمایه گذاری می کنند و چرا 
باید ناخواسته آب به آسیاب آنها بریزیم 

و باید از نظام دفاع کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در 
ابتدای دولت موجودی گندم در کشور 
بس���یار کم بود و در برخی استان ها تا 
موجودی برای س���ه روز رسیده بود، 
گفت: دولت با دس���تور رهبری برای 
تامین امنیت غذایی به صحنه آمد و در 
حال حاضر 18 ماه ذخیره استراتژیک 
گندم در س���یلوها موجود است و آیا 
این افتخار نیست و این افتخار را نظام 
آفریده که دولت نیز عضوی از این نظام 
اس���ت  این افتخار را کشاورزان ما در 
جای جای کشور از جمله در شهرستان 
جیرفت آفریده اند.معاون حقوقی رئیس 
جمهوری با تاکید براینکه اقتصاد مقاومتی 
به معنای مقاومت یک اقتصاد و ملت در 
برابر تکانه های جهانی است و آیا ملتی 
که نان نداشته باشد می تواند ایستادگی 
کند، خاطرنشان کرد: دولت در سه سال 
اخیر با سیلی صورت خود را سرخ نگه 

داشته است.

حجت االس���الم و المسلمین 
انصاری با تاکید برای���ن که دولت با 
انبوه مشکالت و بدهی های دولت های 
گذشته روبرو بوده اس���ت، ادامه داد: 
مسئوالن خوب می دانند که دولت با 
چه تنگناهای مالی روبرو است و در 
این شرایط کمبودمالی بازپرداخت دیون 
دولت به بانک ها آغاز شده تا بانک ها 

بتوانند تسهیالت دهند.
وی گفت: این دولت حاش���یه 
سازی ها را به رسمیت نمی شناسد و 
معتقدیم دعوای جناحی و رقابت های 
مخرب جناحی جز زیان برای کشور 

چیزی را به دنبال ندارد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری 
افزود: اصولگرا و اصالح طلب هر آن 
که زیر پرچم والیت و نظام است همه 
در یک کش���تی نشسته ایم و اگر یک 
قوه تخریب شود نقصی به کشتی وارد 
می شود.حجت االسالم و المسلمین 
انصاری به مشکالت انباشته کشور از 
جمله در مسکن مهر، بدهی های بانکی، 
بدهی به پیمانکاران و ... اشاره و عنوان 
کرد: آیا این قابل قبول اس���ت که 22 
میلیارد دالر پول نقد و جیرینگی را در 
حساب یک بانک خارجی گذاشتند  
تابه تدریج تا سقف 17 میلیارد دالر به ما 
تسهیالت دهد و آنها گفتند که پول نقد 
نمی دهیم و به جای آن باید کاالهایی را 

بخرید که ما تعیین می کنیم.
وی یادآور ش���د: امروز ما کاال را 
 انتخاب می کنیم و می گوئیم نفت را 
می فروش���یم.معاون حقوقی رئیس 
جمهوری با تاکید براین که کسانی که 
تبلیغات برای خرید هواپیما راه انداختند 
می دانند که ما پولی ن���داده ایم و این 
از محل فاینانس خود آنها بوده است، 
گفت: برخی ه���ا می گویند که آنها در 
ماجرای هواپیماها دبه می کنند که باید 
بگوییم آنها  هواپیما را می آورند و اگر 
دبه کنند بعد خودشان می برند و ما که 

پولی ندادیم.
حجت االس���الم و المسلمین 
انصاری تصریح کرد: ارزش پیام امنیت 
این قراردادها بیش از خود آنها است 
چرا که این قراردادها نشان می دهد که 
شرکت های بوئینگ و ایرباس امنیت 
بازار ایران را تا 15 سال آینده تضمین 
ش���ده می دانندکه حاضرند   چنین 

قراردادی را امضا کند.
وی ادامه داد: این در حالی است 
که باید دید آیا حاضرند با سایر کشورها 
از جمله افغانستان و عربستان چنین 

قراردادی را امضا کنند؟
معاون حقوقی ریاست جمهوری 
گفت: هشت میلیارد دالر از دالرهای 
صندوق توسعه ملی را به اذن رهبری 
برای مهار آب های مرزی و نوس���ازی 
شبکه های آب و برای سالمت در جامعه 
خرج می کنی���م و آن برادر تحلیل گر 
آیا بس���ته حمایت سالمت و کاهش 

پرداخت های مردمی را نمی بیند؟
حجت االس���الم و المسلمین 
انصاری تاکید ک���رد: تمام بخش های 
اقتصادی  کشور در سال جاری رشد 
مثبت داشته اند و مسکن نیز در آستانه 

رسیدن به رشد است.

 حجت االسالم  والمسلمين انصاری:  
استان کرمان در تحقق منشور حقوق شهروندی پيشتاز است



 کرمان- خبر نگار اطالعات :
نخستین مراسم نکوداشت مشاهیر 
و مفاخر اسالمی وایرانی استان 
کرما ن با طلیعه جایزه دکتر محمد 
ابراهیم باستانی پاریزی به همت 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان 
 با حضور مفاخ���ری همچون 
حجت اال سالم و المسلمین انصاری 
 معاون حقوقی رئیس جمهوری
 و س���ید محمود دعایی، مهندس 
رزم حسینی استاندار کرمان، دکتر 
میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
 و جمع کثیری از استادان حوزه های
 فرهنگی و تاریخی در س���الن 
آمفی تاتر دانشکده علوم پزشکی 

دانشگاه آزاد کرمان برگزار شد.
مقدمه: باس���الم به پیشوای 
واالی شهیدان این شاهدان همیشه 
تاریخ،درود به روان پاک راحل 
کبیر ،امام بزرگوار. عرض سالم 
به پیشگاه مقام معظم رهبری و به 
میهمانان عزیز و ارجمند خیرمقدم 

میگوییم. 
به کرم���ان  دیار کریمان به 
دارالعرفان به س���رزمین قنات و 
قنوت به دیار ش���هیدان باهنر و 
باهنران شهید به سرزمینی که لبهای 
داغمه بسته اش بوسه گاه خورشید 
اس���ت خوش آمدید، کرمان در 
گذر تاریخ رد پایش شکنج همه 
روزگاران است سرزمینی که از 
یک سو با خشم طبیعت در ستیز 
 بود و از ط���رف دیگر با خصم 
بد کنش و در این میان دامان خود 
را پروردگاه مردان و زنانی قرار 
داد که هر یک به تنهایی به عنوان 
مفخر یک جامعه بسنده می کند ما 
در قرن سوم هجری شخصیتی 
چون عیس���ی ماهانی را داریم ، 
بزرگ م���ردی که برای اولین بار 
مس���له معادالت سه مجهولی را 
در جهان مط���رح کرد و در قرن 
بعد کرمان جلوه گاه  مشاهیر و 
مفاخر بزرگ و ارزنده ای چون 
ابوحامد افضل کرمانی ش���اعر و 
نویسنده و سیاس���تمدار تاریخ 
نگار و طبیب���ی بزرگ بود.مردی 
که هنوز ای���ن اصطالح که یک 
جو پیشگیری بهتر از یک خروار 
درمان اس���ت از کالم ارزشمند 
او مای���ه گرفته اس���ت. بزرگ 
مردان دیگ���ری را چون خواجو 
داریم ک���ه خواجه بزرگ فرمود: 
دارد س���خن حافظ طرز سخن 
خواجو ،عماد فقیه کرمانی بزرگ 
مردی که باب جدیدی گش���ود، 
ابی الفخر کرمانی عارف و شاعر 
بزرگ و چهره هایی که نامش���ان 
در این میان زیور این دیار است 
و جای معرفی این شخصیت ها 
و نکو داش���ت آنها به خصوص 
 که در قرن معاصر زیس���ته اند
 و آنها که هنوز حیات دارند خالی 
است و سپاس می گوییم فعالیت 
و تالش دانش���گاه آزاد اسالمی 
و امید واریم دانش���گاه های دیگر 
هم پی���رو راه و حمایت گر این 

 نکوداش���ت باشند و باید افزود :
 همه دانش���گاه های استان کرمان 
فرزندان خلف دانشگاه قبه سبز 
هستند که در 7 قرن پیش توسط 
بانویی فرزانه به نام ترکان خاتون 
 تاسیس ش���د و تاریخ نگاران 
نوش���ته اند که آن روز اگر مردم 
کرمان هیچ زمینه ای برای بالیدن 
و افتخار کردن نداشتند همین یک 
افتخار برایشان کافی بود. ای کاش 
تاریخ تاسیس دانشگاه کرمان را 
همان قرن هفتم و هشتم هجری 
قمری به حساب بیاوریم و طبیعی 
است که به  دنبال آن تالش ها و 
فعالیت ها بود که شاهد شکوفایی 
فرهن���گ در این دیار هس���تیم 
نکوداشت منزلت مشاهیر و نام 
استاد باستانی پاریزی نام بلندی 
است که دانش���گاه آزاد اسالمی 
خودرا موظف به پاسداش���ت 
آن دانس���ته است و با جلب نظر 
اولیا فرهنگ پرور دانشگاه جایزه 
جهانی آن را پی افکنده تا هرسال 
به برگزی���دگان عرصه پژوهش 

پیشکش شود. 
)هر ملتی ب���ا اندوخته های 

کهن زاد خود زنده است (
سید محمد علی گالب زاده 

 در ابت���دای مراس���م دکتر 
فرهنگی  معاون  سید طه هاشمی 
و امور دانشجویی دانشگاه آزاد 
اسالمی گفت : مطالعه ای از یاد 
داش���ت دکتر شفیعی کد کنی به 
مناسبت بزرگداشت ایران شناس 
مشهور استاد ایرج افشار به دستم 
رسید که در آن به نکات جالبی 

اشاره شده است. 
ایشان گله داشت که آیا ملت 
ما حافظه فرهنگی ندارد یا ضعیف 
است و یا این که یک آرشیو ملی 
که بتواند ای���ن حافظه را تربیت 
کند نداریم کدام یک دلیل دیگری 
اس���ت ؟ که جای بحث مفصلی 

دارد. 
امروزه اگر س���ئوال شود 
مقبره فرخی یزدی که از شعرای 
بزرگ بود و جان خود را در راه 
آ رمان های خویش از دست داد 
کجاس���ت، هیچ کس شاید خبر 

نداشته باشد. 
 همچنین گل���ه مند بودکه 
مقبره استاد تاریخ، ایران شناس 
 بزرگ بدی���ع الزمان فروزان فر را
فروخته اند و افزود: جالب است 
که امروز اگر  دانشجویی به پاریس 
سفر کند و در مورد ویکتور هوگو 
به تحقیق بپردازد آرشیو ملی فرانسه 
 حتی صورت حس���اب قهوه ای
 که وی در ف���الن تاریخ در یک 
کافه نوشیده است را به دانشجوی 

محقق تحویل می دهد. 
وی اظهار تاس���ف داشت: 
از ای���ن جنس خال هایی که همه 
بزرگان به آن اش���اره دارند و از 
تاراج فرهنگی که کم نبوده است 
و به خص���وص در مواردی که 
منطبق با شخصیت های بزرگ و 

مفاخر تاریخی بوده است و االن 
هم مح���ل زادگاه و دفن آنها در 
پهنه کشور ما نیست و مصادره 

شده اند. 
از مدتها قب���ل بحث ما بر 
این بوده که نسبت به شناسایی 
و معرفی ب���زرگان و مفاخر این 
سرزمین که در واقع حلقه وصل 
امروز به گذش���ته و حتی آینده 

است پرداخته شود .
دکتر سید طه هاشمی ادامه 
داد: از جمله نکاتی که روز اول 
با آقای دکتر میرزاده ریاس���ت 
دانش���گاه آزاد در مهر 92 مطرح 
کردیم همین خال ب���ود که به 
شدت احساس می شد و باید به 
سمت معرفی اندوخته های عظیم 
فرهنگی و اجتماعی پیش برویم و 
این مفاخر و مشاهیر را به جامعه 
جوان و نیز به دنیا معرفی کنیم. 

وی یاد آور شد: موضوع طرح 
تجلیل و معرفی مشاهیر و مفاخر 
در شورای راهبردی فرهنگی و 
اجتماعی مطرح ش���د ،این شورا 
از شخصیت های بزرگی تشکیل 
شده است  که هم نسل جوان و 
 نیاز های آنها را به خوبی می شناسد
 و هم اینکه به مفاهیم و فرهنگ 
ملی و دینی ما آش���نا و مسلط 
هستند از جمله آقایان سید محمود 
دعایی ،حجتی ، دکت���ر میرزاده، 
 مهدی محقق ،محقق داماد، دکتر 
ش���یخ االس���المی و احم���د 
 احمدی، خانم دکتر طباطبایی و 

کرمانی ......
ش���خصیت های بزرگ���ی 
که بعضا عضو ش���ورای انقالب 
فرهنگی بوده و هستند که در واقع 
این مجموعه سیاست های کالن 
دانشگاه آزاد را ترسیم می کنند. 

وی افزود :این جایزه از جمله 
مصوبات آنهاست.طرح تجلیل و 
شناس���ایی مفاخر و مشاهیر طی 
بخشنامه ای به سراسر کشور اعالم 
شده اس���ت تا مفاخر حوزه های 

خود را معرفی کنند 
از زمان اختراع خط تا کنون 
2500نفر از مفاخر و مشاهیر تا به 

امروز به ما انتقال یا فته اند 
مع���اون فرهنگ���ی و امور 
دانشجویی دانشگاه آزاد ادامه داد 
با دس���تور دکتر میرزاده زندگی 
شخصیت های برجسته وآثار آنها 
موضوع پای���ان نامه تحصیالت 
تکمیلی) دکتری-ارشد(قرار گرفته 
اس���ت واین تصمیم بزرگترین 
خدمت به فرهنگ ملی یک کشور 
اس���ت وطرحی ماندگار خواهد 

شد.
در ادامه  مراس���م مهندس 
علیرضا رزم حس���ینی استاندار 
کرمان گفت خداوند را س���پاس 
میگویم که کم کم  در کشورمان 
فرهنگ قدر شناس���ی از بزرگان 

رایج می شود.
 امروز که به همت ریاست 
دانشگاه آزاد )دکتر میرزاده( جایزه 

باستانی پاریزی را آغاز نموده اند 
که در نوع خود ابتکاری ارزشمند 
به شمار میرود جای تقدیر وسپاس 

دارد.
رزم حسینی افزود :من توفیق 
داشتم تا در روزهای پایانی عمر 
دکتر باس���تانی پاریزی به دیدار 
ایش���ان بروم در او لین جلسه از 
اینکه استان کرمان مسئولی بومی 
دارد ابراز خرسندی کرد و گفت 
در تاریخ کرمان چه ظلم هایی به 
مردم نجیب کرمان ش���ده است 
و نگذاش���ته اند سرزمین زر خیز 
کرمان به جایگاه خود  در کشور 

 برسد استاد توصیه کرد تا جایی که 
می توانیم ب���رای آبادانی کرمان 
تالش کنیم و با مردم خوب استان 
کرمان  به قله های رفیع پیشرفت 

برسیم.
 رزم حسینی گفت: در جلسه 
دومی که با استاد باستانی پاریزی 
دیدار داشتم وی مخالفت  خود 
را با واریز یارانه ها بیا ن داشت و 
گفت مردم را به این کا ر عادت 

ندهید.
 در ادام���ه ای���ن مراس���م 
حجت االس���الم والمس���لمین 
انصاری مع���اون حقوقی رئیس 
جمهوری گف���ت: ما ایرانی ها از 
 قدیم شناسنامه را خیلی گرامی
می داشتیم و به عنوان سجلد هویتی 
خانوادگی خود در جعبه هایی قرار 
می دادیم که حکم گاو صندوق 
را داش���ت که در  آن زمان اسناد 

ارزشمند را در آ ن قرار می دادند
وی خاط���ر نش���ان کرد : 
ش���خصیت های بزرگ و مفاخر 
انس���انی و علمی در هر ملتی 
و در هر کش���وری شناس���نامه 
فرهنگی و ارزش های انسانی آن 
جامعه به شمار می روند چنین 
شخصیت هایی به مثابه سند بهادار 
تاریخ ملت محسوب می شوند که 
شرط عقل وانصاف است که باید 
در گنجینه دلمان با تمام وجود از 

آنها محافظت کنیم.
وی اف���زود : دریغ���ا که 
امروز کم و بیش کسانی هستند 

که ش���ب و روز به خط خطی 
کردن شناس���نامه های این ملت 
مش���غولند و چه اندوهبار است 
این موضوع که با استفاده از هر 
ابزاری به مخدوش کردن هویت 
 و تاریخ این مل���ت می پردازند
 ولی عموم ملت ایران قدر شناسند. 
من از این اقدام دانشگاه آزاد که 
موضوع پایان نامه ها را به سوی 
مفاخر علمی و تاریخی هدایت 
کرده است قدردانی می کنم وحتما 
این خبر را به دولت منتقل خواهم 

کرد.
انص���اری اظهار داش���ت: 
دانشگاه آزاد ایران به مثابه درختی 
پر بار در کشور به شمار می رود 
 که برخاسته از رویش جوانه ای
 اس���ت که در ذه���ن یکی از 
 ش���خصیت ها و مفاخر کرمانی
)آیت اهلل هاشمی رفسنجانی( که 

در بحبوحه دشوار پیروزی انقالب 
که همه ذهن ها مشغول جنگ و 
دفع تجزیه طلبان و معاند بسیاری 
بود اندیشه تاسیس دانشگاه آزاد را 
مطرح نمود   وبا پیگیریهای ایشان 
امروز شاهد ثمرات پربرکت این 
درخت تناور می باشیم که این ها 

همه از نتایج سحر است.
بنده امی���دوارم خداوند این 
ش���خصیت ها و شناسنامه های 
بزرگ را ب���رای ما حفظ کند و 

همچنان پرافتخار بمانند. 
وی گفت: به دنبال رونمایی 
از منشورحقوق شهروندی که با 

ابتکار استاندار کرمان برای اولین 
بار در این اس���تان برگزار شد از 
دانشگاه آزاد اسالمی خواستارم 
درسی را به عنوان مبانی حقوق 
شهروندی در دروس دانشجویان 

قرار دهد.
وی همچنین به بحران آب 
در استان کرمان اش���اره کرد و 
افزود:  ما در لبه بحران آب ایستاده 
ایم و جا دارد دانش���گاه آزاد با 
ابتکارات خود دولت را یاری کند 
چرا که حیات استان کرمان پیوند 
 مستقیم با تامین آب در چشم انداز 
دراز مدت دارد دانشگاه می تواند 
به آینده مردم کرمان کمک موثری 

داشته باشد.
همچنین سید محمود دعایی 
به مناس���بت اهدای جایزه دکتر 
باستانی پاریزی گفت:همگی به 
یاد دکتر باستانی پاریزی و جایزه 

ایشان گرد هم آمده ایم از مرحوم 
استاد باستانی پاریزی خاطرات 
بسیاری دارم. وی در زندگی اش 
هرگز حاضر نش���د مجیز هیچ 
شخصیتی را بگوید و هر جا که از 
وی برای تجلیل دعوت می شد 

حاضر به شرکت نبود.
وی به ای���را د خاطره ای از 
استاد باستانی پاریزی پرداخت و 
گفت: قب���ل از انقالب در غیاب 
دکتر باستانی پاریزی و علیرغم 
میل ایش���ان به دستور شهبانوی 
وقت اس���تاد را به عضویت بنیاد 
آرش���ام انتخاب م���ی کنند که 

 دکتر باستانی به شدت معترض 
می شود که این اقدام بدون اطالع 
و خواس���ته من انجام شده است 

ورضایت ندارم.
او با مراجعه ب���ه روزنامه 
اطالعات خواستار حذف نام خود 
 از لیست اعضای این بنیاد می شود
 که دست اندرکاران روزنامه با وی 
موافقت نمی کنند و استاد باستانی 
از طریق بخش آگهی ها با پرداخت 
وجه آگهی را به چاپ می رساند 
که در آن قید می شود که عضویت 
ایشان به دستور هر کس در بنیاد 
آرشام بدون اطالع ایشان بوده و 

وی راضی نیست. 
دعایی گفت: در اواخر عمر 
استاد باس���تانی پاریزی به اتفاق 
علیرضا رزم حس���ینی استاندار 
کرمان به دیدار ایشان رفتیم .وی 
بر خود می بالید که به ش���هری 

عشق می ورزد که مسئولی از دل 
خود دارد خصوصا که سابقه رزم 
در جبهه و فعالیت های اقتصادی 
بی نظیرش در راه توس���عه استان 
چشمگیر شده اس���ت که این 
بهترین خاطره م���ن در آخرین 
دیدار با استاد باستانی پاریزی به 

شمار می آید. 
امی���دوارم ب���ه همت بلند 
همین مرد )رزم حس���ینی( نه 
تنها جایزه باستانی پاریزی بلکه 
شخصیت های دیگری که در دیار 
ما هستند و حق بر گردن این دیار 
دارند به شایستگی تجلیل شوند 
مانند حجت االسالم والمسلمین 
حجتی که بس���یا ر عالقمند به 

شرکت در این مراسم بودند.
خداوند به ما توفیق دهد که 
ما قدردان مفاخرمان در هر کجا که 

هستند باشیم.
در پایان این مراس���م دکتر 
می���رزاده رئیس دانش���گاه آزاد 
اسالمی گفت: س���ال 92 ما از 
شورای انقالب فرهنگی به محضر 
مقام معظم رهبری ش���رف یاب 
شدیم ،ایشان ازرنجی که در حوزه 
فرهنگ می بردند س���خن گفتند: 
اینکه فرزن���دان ایران از فرهنگ 
زیست بوم مشاهیر و مفاخرشان 
جدا شده اند که علت آن هجوم 
فرهنگ غربی است ایشان افزودند: 
که این درد بسیار بزرگی است که 
مفاخر و مش���اهیر ایران در نسل 
 آینده رو به فراموش���ی گذاشته 

شده اند .
وی ادام���ه داد: در حضور 
مقام رهبری ب���ا همکاری آقای 
طه هاشمی به این نتیجه رسیدیم 
که طرحی نو در اندازیم و تا جایی 
که م���ی توانیم و در حوزه کاری 
ما می گنجد برای معرفی مشاهیر 
ایران���ی در حوزه کاری خودمان 
 تالش کنیم و منجر به مصوبه ای

 در شورای فرهنگی شد .
که نخستین بار در تاریخ علمی 
 ایران سازمان یافت و قانون مند
 ش���د و پایان نامه های ارشد و 
دکتری را در زمینه تحقیق پیرامون 

مشاهیر و مفاخر قرار داده ایم. 
او خاطر نشان کرد :امروزه 
اگر دقت کنیم بیشتر لوازم التحریر 
از عکس کسانی پر شده که هیچ 
ارتباطی به مشاهیر ایران ندارند 
که با این اقدام دانشگاه آزاد امید 
داریم در راه شناساندن مفاخر موثر 

واقع شود .
رئیس دانشگاه آزاد افزود : ما 
جمع شده ایم که از فرهیخته عالی 
مقدار و فرزانه ش���یرین گفتاری 
چون دکتر باستانی پاریزی تجلیل 
کنیم و ی���اد آن عزیز را گرامی 

داریم 
م���ن افتخار م���ی کنم که 
همشهری استاد هستم و ابوی من 
نیز هم دوره مرحوم باستانی در 

مدرسه بوده است .
در دی���داری که اواخر عمر 

ایشان داشتیم آخرین دستنوشته 
ایش���ان که در رابطه با پدرم بود 
را  تقدی���م اس���تاد گالب زاده 
 جهت مراقبت در اس���ناد حوزه 

کرمان شناسی خواهم کرد .
امروز بسیار خوشحالم که باز 
هم این فرزانه بزرگ ایران و جهان 
را یاد می کنی���م و امید دارم در 
تاریخ معاصر ایران این دانشمند 
بزرگ هرچه بیشتر معرفی شود. 

دکتر میرزاده در پایان سخنان 
خود از خواج���وی کرمانی که 
 یکی از مفاخر ایران محس���وب 
می شود یاد کرد و افزود : پیشنهاد 
دادم خواجوی کرمانی که عارف 
و ش���اعری  بزرگ است مراسم 
بزرگداشتی برای وی برگزار کنیم 
و اکنون به لطف همکارانم در 17 
دی ماه سال آینده مراسم تجلیل از 
این شاعر خوش سخن همزمان با 
سالروز تولدش در کرمان و شیراز 

برگزار خواهد شد .
وی ادام���ه داد : دانش���گاه 
همانطور که برای توسعه علمی 
گام بر م���ی دارد در زمینه های 
فرهنگ سازی هم باید کوشا باشد 
ما مفاخر بسیار بزرگی داریم که 
کاخ بلند و رفیع علم و دانش و 
 افتخارات ایران را تشکیل می دهد

 و بای���د همه ای���ن مفاخر را به 
جامعه بشناس���انیم و در مقابل 
 تهاجم  فرهنگی و همه کسانی که 
می خواهند هویت فرهنگی ما را 

بگیرند پایداری کنیم. 
وی در پایان با اشاره به این 
که کرمان ش���هر مهربانی هاست 
 و عط���ا احمدی یا ب���ه قول 
سید محمود دعایی پهلوان عطا 
که به اندازه یک نهاد برای استان 
کرمان موثر بوده است بیش از این 
مورد تجلیل واقع شوند و دانشگاه 
آزاد را که پرچمدار مهربانی هاست 

در این زمینه موظف دانست .
در پایان مراسم اهدا جوایز، 
دکتر قنبری گفت: در راس���تای 
پاسداش���ت مفاخر اسالمی و 
ایرانی در دانش���گاه آزاد اسالمی 
جایزه استاد دکتر محمد ابراهیم 
باستانی پاریزی در شهریور 93 
در شورای راهبردی و فرهنگی 
دانش���گاه به تصویب رسید و 
همزمان با سوم دی  94 نودمین 
سالروز تولد روانشاد استاد دکتر 
باستانی پاریزی از فراخوان این 

جایزه رونمایی شد. 
از این تاریخ ت���ا 15 آبان 
ماه 95 به تدری���ج 128 اثر در 
 حوزه های سه گانه شامل تاریخ ،

مردم شناس���ی و فرهنگ و ادب 
عامه به دبیر خانه جایزه ارس���ال 
گردی���د و بعد از بررس���ی و 
ارزیابی اولیه 107 اثر برای داوری 
انتخاب ش���د و در اختیار هیات 
 داوران هر گ���روه قرار گرفت .
هیات داوران بخش تاریخ پس 
از ارزیابی 37 اث���ر وارده 17 اثر 
را برای داوری نهایی برگزید و 

در مرحله نهایی 3 اثر را شایسته 
تقدیر دانست. 

در بخش مردم شناسی از 23 
اث���ر وارده 15 اثر به دوره بعدی 
راه یافت و 3 اثر شایسته تقدیر 

شناخته شد. 
دربخ���ش ادب و فرهنگ 
عامه از 53 اثر مورد بررسی 18 
اثر به مرحله بعدی راه یافت که 
10 اثر حایز بیشترین تقدیر بود 
و از این تعداد 2 اثر شایسته تقدیر 

شناخته شد. 
در نتیجه داوری نهایی و در 
پایان در هیات داوران اولین دوره 
جایزه باستانی پاریزی د ر بخش 
تاریخ اثری ب���ه عنوان برگزیده 
انتخاب نگردید و 3 اثر را شایسته 

تقدیر دانست. 
اث���ر اول تحلیل مولفه های 
تاریخ نگاری ملی در ایران تالیف 
ابوالفضل حسن آبادی و اثر دوم 
تاریخ کرمان از مشروطه تا پهلوی 
تالیف افشین صالحی و اثر سوم 
باقر خان س���عد السلطنه حاکم 
قزوی���ن در عصر ناصری تالیف 

مهدی نور محمدی 
هی���ات داوران در بخش 
فرهن���گ و ادب عامه اثری را به 
عن���وان برگزیده انتخاب نکرد و 
3 اثر شایسته تقدیر شناخته شد 
اثر اول اشعار شفاهی حوزه هلیل 
تالیف منصور علیمرادی، اثر دوم 
زشیر بنگشت تا جون آدمیزاد اثر 
عباس ادیبی و اثر سوم مربوط  به 

محمد علی طالعی بافقی است 
هیات داوران در بخش مردم 
شناسی اثری را به عنوان برگزیده 
نشناخت و 3 اثر شایسته تقدیر 

شناخته شد
اثر اول منطق نگرانی اسراییل 
ایران هراسی ترجمه از انگلیسی به 
فارسی اثر دکتر فریدون مجلسی 
اثر دوم زن کرمانی روشنای 
زندگانی تالیف و گردآوری استاد 

سید محمد علی گالب زاده 
در بخش تاریخ اثر زرندیه 
طنز نامه موفق الس���لطنه تالیف 
مهرداد نصرتی و همچنین عباس 
قنبری از جمله برگزیدگان اولین 
دوره جایزه استاد باستانی پاریزی 
معرفی ش���دند .هیات داوران به 
عنوان بخش���ی از جامعه علمی 
ایران و تمامی کسانی که در اهدای 
این جوایز تالش داش���ته اند را 
سپاس می گوید و امید است به 
همت مسئوالن دانشگاه و واقفان 
فرهنگ این جایزه که در حوزه 
تاریخ دانش���گاه های ایران است 
سال به سال پر رونق تر از پیش 
باشد. دکتر محمدابراهیم باستانی 
پاریزی نویس���نده، پژوهشگر، 
ش���اعر، اس���تاد زبان و ادبیات 
فارسی متولد شهرستان سیرجان 
استان کرمان پنجم فروردین 1393 
در سن 89 سالگی درگذشت. از 
وی بیش از 40 اثر ارزشمند بر جا 

مانده است.

اخبار شهرستانها
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 اختصاص1000ميليارد تومان وزير كشور: معناي دموكراسي نبايد فقط كشاندن مردم به پاي صندوق هاي رأي باشد
براي کاهش شکاف حقوق بگيران

بجنورد:وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و جانش���ين س���تاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي در استان خراسان شمالي گفت: 10 ميليون 
کارگر حاشيه نشين ش���هري که هيچ حمايت درماني نداشتند زير 

پوشش بيمه قرار گرفتند.
 علي ربيعي ديروز در نشست ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
خراسان شمالي اظهار داشت: از اين نظر گام هاي خوبي برداشته شده 
و امروز هزينه درمان در روستاها به هفت تا 10 درصد رسيده است 
در حالي که در گذشته اين قشر 70 درصد هزينه هاي درمان را متقبل 

مي شدند.
وي با بيان اينکه تا پايان س���ال هيچ خانواده 2 معلول بي خانه 
نخواهيم داشت، افزود: در آينده نيز خانه دار کردن خانواده هاي معلول 

و سرپرست خانوار را دنبال مي کنيم.
ايجاد700 هزار شغل 

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه 700 هزار شغل در 
کشور ايجاد کرديم گفت: با اين وجود وضعيت اشتغال در کشور قابل 
ملموس نيست و حتي برخي که از دولت نيز پول مي گيرند مي گويند 

که از نظر اشتغال در کشور کاري انجام نشده است.
وي افزود: با جرات و اطمينان مي گويم که امسال، سال شکوفايي 

دولت است و در حال جهش اقتصادي هستيم.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماع���ي با بيان اينکه قدرت خريد 
مردم کاهش پيدا کرده است گفت: هنوز هم برخي از اقشار جامعه 
قدرت خريد کمتري دارند که اين قابل قبول نيست بايد در اين راستا 

اقداماتي اساسي انجام دهيم.
کاهش شکاف حقوق بگيران با بازنشستگان

وي اشاره اي به سياس���ت هاي رفاهي در طول دولت يازدهم 
کرد و افزود: افزايش حقوق ها و افزايش پرداختي مستمري بگيران را 
داش���ته ايم اين در حالي است که در گذشته شکاف 67 درصدي در 

اين امر ايجاد شده بود.
ربيعي اظهار داشت: هزار ميليارد تومان اعتبار براي از بين بردن 
شکاف حقوق بگيران از جمله بازنشستگان و ساير گروه ها در نظر 

گرفته شده است.
وزي���ر تعاون، کار و رفاه اجتماعي گف���ت: افزايش حقوق در 
شوراي عالي کار و دولت تصميم گيري مي شود و به تنهايي نمي توانم 
راجع به آن اظهار نظر کنم اما کارگران بدانند که سال آينده افزايش 

حقوق و دستمزد از تورم پيشي خواهد گرفت.
علي ربيعي نسبت به افزايش حقوق کارگران بيش از نرخ تورم 

ابراز اطمينان کرد.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در افتتاحيه س���امانه اجرايي 
خدمات مامايي گلس���تان گفت:اين وزارتخانه درصدد مبارزه با فقر 

درمان، فقر اقتصادي و فقر مسکن در کشور است.
ربيعي به وجود 8 هزار ماما در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: 
باروري سالم همراه آرامش و اعتماد به نفس مادران و جلوگيري از 
سوء تغذيه کودکان در مراکز ارائه خدمات مامايي بايد دنبال شود و 

وزارت رفاه نيز با رصد کامل از آن حمايت و پشتيباني مي کند.
وي گفت: با اجراي طرح تحول نظام سالمت به اندازه 30 سال 
تخت بيمارستاني جديد در کشور ايجاد شد ضمن اينکه رشد تعرفه 
پزشکي براي کاهش زيرميزي و افزايش داروهاي زير پوشش براي 
ارائه خدمات بهتر به مردم از ديگر دستاوردهاي حاصله دولت تدبير 

و اميد است.
ربيعي از اس���تخدام بيش از 500 ماما در آزمون سازمان تامين 
اجتماعي که بهمن امسال برگزار مي شود خبر داد و گفت: اين مجوز 

به منظور تکميل کادر درماني صادر شده است.
وزير تعاون، اضافه کرد: سامانه الکترونيکي ماماها براي گسترش 
فعاليت اين قشر به صورت پايلوت در سه استان اصفهان، اردبيل و 
گلس���تان راه  اندازي شده است تا پس از بررسي نتايج و در صورت 

مثبت بودن آن در کشور فراگير شود.
ربيعي يادآور ش���د: ماماهاي داراي مطب از طريق اين سامانه 
مي توانند انواع آزمايش  ها مانند ايدز، هپاتيت و سونوگرافي را کنترل 
کرده و زمينه س���المت هر چه بيش���تر مادران و کودکان را فراهم 

آورند.

بندرعباس-خبرنگار اطالعات: مشارکت دادن مردم 
براي تحقق برنامه و سياست هاي اقتصاد مقاومتي ابالغي 
مقام معظم رهبري به عنوان روش و مدل توسعه کشور 

بسيار ضروري است.
عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور پنجشنبه شب 
در نشست ش���وراي اداري هرمزگان با رويکرد اقتصاد 
مقاومتي بابي���ان اين مطلب افزود: بايد مردم را همچون 
دوران دفاع مقدس براي تحقق و موفقيت اين برنامه مهم 

ملي به مشارکت طلبيد و به آنان انگيزه داد.
وي با بيان اينکه بايد موضوع مش���ارکت مردم در 
اقتصاد جدي گرفته شود، ادامه داد: اين امر نياز به سازمان 
دادن و ريل گذاري، گفتمان سازي، جريان سازي، آموزش، 

انسجام، وحدت، همکاري و همدلي دارد.
وزير کش���ور اضافه کرد: براي اين موضوع از ائمه 
جماعت و جمعه که تريب���ون در اختيار دارند گرفته تا 
مديران دولتي و غير دولتي بايد وارد ميدان شده و اجماع 

عمومي ايجاد کنند.
رحماني فضلي گفت: قرارگاه مرکزي اقتصاد مقاومتي 
روزانه چندين نشس���ت برگزار مي کند و برنامه ششم 
توسعه و بودجه کش���ور نيز بر مبناي همين سياست ها 

تدوين شده اند.
وزير کش���ور ادامه داد: اجرايي ومحقق کردن اين 
سياس���ت هاي ابالغي از سوي مقام معظم رهبري الزمه 
زيست در ش���رايط جهاني است و موقعيت جغرافيايي 
ايران و تاريخ ايران نيز ضرورت اجرايي شدن و تحقق 

سياست هاي اقتصاد مقاومتي را به خوبي نشان مي دهد.
وي ادامه داد: کش���ور براي تحقق رشد 8 درصد 
رشدي به سرمايه خارجي نياز دارد زيرا عقب ماندگي هاي 

فراواني در کشور وجود دارد و سرمايه گذاران خارجي نيز 
با توجه به امنيت ايران اشتياق فراواني براي اين کاردارند 
والبته خود را با کشورهايي که ايران را با استعمار، استبداد 
و انواع روش ها عقب نگه داش���ته اند و خود جلو رفتند 

مقايسه نکنيم.
مشارکت دادن واقعي مردم در اداره کشور 

وزير کشور در نشست مشترک با شهرداران، روساي 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا و دهياران هرمزگان گفت: 

معناي دموکراسي تنها کشاندن مردم در هر چهار سال به 
پاي صندوق هاي راي نيست بلکه مشارکت دادن واقعي 

آنان در همه امور اداره کشور است.
رحماني فضلي گفت: دولت افزون بر 100 اختيار 
را به مديريت هاي استاني واگذار کرده و در برنامه ششم 

توسعه نيز واگذاري هاي خوبي پيش بيني شده است.
وزير کشور افزود: اختيارهايي که در قالب اقتصاد 
مقاومتي واگذار ش���ده نيز نويد واگذاري هاي خوبي را 

مي دهد. رحماني فضلي با اش���اره به اين که دولت به 
روستاها توجه داشته و تخصيص هاي حوزه روستايي به 
نسبت ساير بخش ها باالتر است، گفت: در بودجه سال 
آينده 6 هزار ميليارد تومان به غير از بودجه دستگاه ها براي 
اين امر تخصيص داده ش���ده است و 8 ميليارد دالر نيز 
براي ساماندهي مناطق همجوار مرزي خواهد بود که آثار 

آن در مناطق روستايي قابل لمس خواهد بود.
هرمزگان بسيار امن و داراي آرامش است

 وزير کش���ور درجريان بازديد از کشفيات کاالي 
قاچاق هرمزگان گفت: براساس گزارش ها و اطالعات 
موجود هرمزگان استاني بس���يار امن و داراي آرامش 

است.
رحماني فضلي اظهار داشت: دستگاه هاي امنيتي و 
انتظامي استان در نشست شوراي تامين هرمزگان گزارش 
بسيار خوب و راضي کننده اي از وضعيت امنيتي استان 

هرمزگان ارائه کردند.
رونمايي از بالگرد امداد و نجات هالل احمر

 با حضور وزير کشور بالگرد امداد ونجات جمعيت 
هالل احمر اس���تان هرمزگان در فرودگاه بين المللي 

بندرعباس رونمايي شد.
مديرعامل جمعيت هالل احمر هرمزگان درمراسم 
رونماي���ي ازاين بالگرد گفت: اي���ن بالگرد به ارزش 
80ميليارد تومان )20ميليون دالر( به منظورامداد ونجات 

حادثه ديدگان در خشکي ودريا خريداي شده است.
علي اعم���ا برنطين افزود: اي���ن بالگرد با تخت 
مخصوص مصدوم )بران���کارد( 6نفر وبدون آن 15نفر 
مصدوم را مي تواند حمل کند و توانايي پرواز در همه 

شرايط آب وهوايي و مناطق سخت را دارد.

شنبه4 دي 1395 ـ  24ربيع االول 1438ـ  24 دسامبر 2016ـ   سال نودو يكمـ   شماره 26614

 عارف  :اصالح طلبان در انتخابات
  رياست جمهوري فقط يك کانديدا  دارند

خبرنگار اطالعات:  کرمان – 
رئيس ش���ورای سياس���تگذاری 
اصالح طلبان  ب���ا تاکيد بر اين که 
شوراها  محلی برای کادرسازی و 
تربيت نيرو است، گفت: در انتخابات 
پيش رو بايد کف 30 درصدی برای 
جوانان و 30 درصدی برای زنان در 
فهرست اصالح طلبان را دنبال   کنيم 

چون ظرفيتش وجود دارد.
محمدرضا عارف در نشست 
ش���ورای هماهنگی اصالح طلبان 
استان کرمان با اش���اره به اين که 
راهبرد برای انتخابات پيش رو آماده شده و در حال تدوين است، افزود: 
اولويت با زنان و جوانان است به هرحال يکی ازمسايلی که مابا آن رو 
برو هس���تيم نقش جوانان است. ما قبول داريم که از اين موضوع غافل 
مانديم. رئيس ش���ورای سياستگذاری اصالح طلبان  با اشاره به اين که 
قرار است شوراهای سياستگذاری در استان ها شکل گيرد، يادآور شد: 
دو انتخابات مهم پيش رو داريم که انتخابات ش���وراهای اسالمی  برای 
ما بسيار مهم است از اين جهت که دستآورد دولت اصالحات است و 
پايه گذاری دموکراس���ی شوراهاست که از روستا، مردم ساالری شروع 
می ش���ود و اگر بخواهيم قدرت را پخش کنيم و مردم را در چارچوب 
قانون در سرنوشت خودش���ان دخيل کنيم بايد از شوراها شروع کنيم. 
رئيس فراکس���يون اميد مجلس با بيان اين که نگاه مان اين اس���ت که 
شوراهای شهر و روستا پارلمان های محلی باشند، ابراز اميدواری کرد با 
اصالح قانون در مجلس اين جايگاه را کال شوراها پيدا کنند. عارف با 
تاکيد بر اين که شوراها در عين حال محلی برای کادر سازی و تربيت 
نيرو اس���ت، گفت:  در انتخابات پي���ش رو بايد کف 30 درصد برای 
جوانان و 30 درصد برای زنان را دنبال کنيم چون ظرفيتش وجود دارد.

وی با بيان اين که گام س���وم را در انتخابات ارديبهشت96 داريم و 
شعارمان هماهنگ با انتخابات اسفندماه سال 94 است، افزود: شعار اميد 
و آرامش پيام دارد. در وهل���ه اول برای درون جريان اصالحات و در 
مرحله بعد برای رقبايی که از ابتدا موضعشان برای حذف ما اين بود که 

جريان اصالحات، جريان تندی است.
رئيس شورای سياستگذاری اصالح طلبان با بيان اين که در دولت 
اصالحات عملکرد دولت در زمينه های معيشت مردم، اشتغال جوانان و... 
عملکرد قابل دفاعی اس���ت، اظهار کرد: در مورد رياست جمهوری هم 
مس���يری را که در خرداد  92 طی کرديم، بايد ادامه دهيم. عارف با بيان 
اين که شرايط امروز با شرايط انتخابات ارديبهشت   92 متفاوت است و 
بستر برای کار فراهم است، اعالم کرد: برای اين که در انتخابات رياست 
جمهوری سال 96 نيز پيروز شويم قطعا بايد با يک کانديدا در انتخابات 
رياست جمهوری حضور يابيم و انشااهلل اميدوار هستيم با تشکيل شورای 

عالی رسما اين کانديدا را اعالم کنيم. 
وی افزود: خوش���بختانه با تحليل دقي���ق و عميقی که در جريان 
اصالحات شد، کاهش هزينه هايی که به اين جريان اصيل تحميل شده 
بود را در دس���تور کار قرار داديم. رئيس شورای سياستگذاری اصالح 
طلبان با بيان اين که جايگاه جريان اصالحات در انقالب و در صحنه های 
بعد از انقالب به طور کامل روشن است، اظهار کرد: جريان اصالحات 
نه حذف شدنی است و نه نقش، سهم و حضور و پايگاه مردمی اش را 

می توانيم منکر شويم.
رئيس فراکسيون اميد مجلس تاکيد کرد: نگاهی که ما داريم و بارها 
هم تاکيد کرده ايم اين است که نبايد جريان اصالحات روی فرد خاصی 
متوقف ش���ود و بايد همواره جريان را ديد. عارف افزود: پس از خرداد 
92 خيلی زود انتخابات 94 مطرح شد که به عنوان گام دوم برای تثبيت 

حضور بود.
رئيس شورای سياستگذاری اصالح طلبان با بيان اين که چالش ها 
و مس���ائلی را که با آن مواجه بوديم را در 52 محور ارائه کرده بوديم و 
در بنياد باران روی تک تک اين محورها کار می کرديم، افزود: در دهه 
90 به نتيجه خوبی رس���يديم که بايد بمانيم و در همه صحنه ها حضور 
داشته باشيم پس به طور طبيعی به شعار اخالق، عقالنيت و خرد جمعی 
رسيديم که اين شعار مبنای انتخابات اسفندپارسال قرار گرفت که تقريبا 
يک حرکت دو س���ال و دو سال و نيمه بود. عارف ادامه داد: خيلی زود 
به اين نتيجه رسيديم که هيچ راهی جز  وحدت فرماندهی و مديريت 
نداريم که نتيجه اش شورای عالی سياس���تگذاری شد که در سال 92 

مديريت انتخابات را برعهده گرفت.

ش���يراز: معاون تحقيقات و فناوري وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت:چون در 
ابتدا اطالعات کاملي نداشتيم که پارازيت ها سرطان زا 
هستند يا خير، اظهارنظر نمي کرديم اما مطالعات اوليه 
اخير نشانگر آن است که امواج و پارازيت ها عوارض 

دارند و درابتال به سرطان موثرند.
 دکتر رضا ملک زاده در حاش���يه رونمايي از 
س���امانه و بانک اطالعاتي جامع سرطان در شيراز 
اظهار داش���ت: عالوه بر اينکه امواج و پارازيت ها 
ممکن است سبب ايجاد س���رطان شود،مي تواند 
عوارض ديگري هم براي س���المتي داشته باشد و 
مي تواند در ش���يوع بيشتر سرطان در کشور ما هم 

تاثير گذار باشد.
معاون وزير بهداشت گفت: عالوه بر پارازيت ها 
و امواج، گرد و غبارها و ريزگردهايي که از کشور 

عراق مي آيد، نيز از جمله عواملي است که در ابتال به 
سرطان نقش دارد،اما هنوز ميزان تاثير آنها به روشني 
معلوم نيس���ت، هنوز مطالعات دقيقي در اين زمينه 
انجام نشده است، اما مطالعات اوليه نشان مي دهند که 

اين عوامل در ابتال به سرطان نقش دارند.
ملک زاده با بيان اينکه سرطان سينه شايع ترين 
نوع سرطان درايران است گفت: متاسفانه سن شروع 
سرطان سينه در ايران 18 سال زودتر از سن شيوع 
اين بيماري در کشورهاي غرب است، سرطان سينه 
يکي از معدود س���رطان هاي قابل درمان است و 

مي توان به طور کامل آن را درمان کرد.
معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش���کي گفت: هم اکنون اکثر 
دانشگاه هاي بزرگ کشورمراکز تحقيقات سرطان 
سينه دارند، سرطان س���ينه در بانوان بيشتر شايع 

است، ساالنه 85 هزار نفر در کشور به انواع سرطان ها 
مبتال مي شوند، شايع ترين نوع سرطان شناخته شده 
سرطان سينه است، درصد کمي از اين نوع سرطان 
در مردان هم شايع است ولي 99 درصد آن در بانوان 

شايع مي شود.
ملک زاده گفت: سرطان سينه قابل درمان و قابل 
پيشگيري است، اساس کار هم زود تشخيص دادن 
آن است، علت ابتال به سرطان سينه به دقت روشن 
نيست اما سبک زندگي در بروز آن نقش دارد، چاقي 

مهمترين دليل ابتال به سرطان سينه است.
معاون وزير بهداشت گفت:  چاقي و وزن باال 
در بانوان اکنون به همه گيري تبديل شده، وزن باال 
يک تهديد جدي براي بانوان است و براي پيشگيري 
از ابتال به س���رطان سينه بايد فرايند چاقي کنترل و 

پايش شود. 

دکتر ملك زاده: پارازيت ها درابتال به سرطان موثرند

اه���واز � خبرنگار اطالع���ات: مديرعامل 
شرکت ملي حفاري ايران از جلوگيري حدود 16 
ميليارد دالر ارز در عمليات حفاري 4178 حلقه 
چاه نفت و گاز توسط اين شرکت از بدو تاسيس 

تاکنون خبر داد.
مهندس حيدر بهمني در جمع خبرنگاران 
افزود: اين رقم با در نظر گرفتن صرف 35 درصد 
مجموع هزينه هاي تقريبي حفر هر حلقه چاه در 

بخش حفاري محاسبه شده است.
وي با اشاره به نقش اساسي عمليات حفاري 
در نگهداشت و افزايش توليد نفت و گاز گفت: 
شرکت ملي حفاري ايران بيش از60 درصد بازار 
داخلي در بخش حف���اري در مناطق نفت خيز 
خش���کي و 25 درصد در بخش دريايي کشور 
را برعهده دارد. بهمني گفت: اين ش���رکت در 

37 سال فعاليت خود که با بکارگيري 6 دستگاه 
حفاري کليد خورد و در خالل بيش از سه دهه به 
75 دکل حفاري افزايش يافت افزون بر 8 ميليون 
و 836 هزار متر حفاري و 151 هزار مورد عمليات 
تخصصي را در کارنامه خود دارد که با مديريت، 

تخصص و دانش ايراني محقق شده  است.
مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران ارائه 
خدمات تخصصي حفاري را از اساس���ي ترين 
بخش هاي تکميل چاه ه���اي نفت و گاز عنوان 
و وجه تمايز ملي حفاري با ديگر ش���رکت ها را 
توانايي ارائه 27 نوع خدم���ات فني به موازات 
عمليات حفاري در بخش هاي خشکي و دريايي و 

در سازندهاي مختلف برشمرد.  
مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران گفت: 
سازندگان و توليد کنندگان داخلي امروز به مرزي 

از توانمندي دست يافته اند که عالوه بر توفيق در 
س���اخت قطعات و تجهيزات، تعداد شش دکل 
حفاري را در کش���ور ساخته و در مدار عمليات 

قرار داده اند.
وي درباره رعايت الزامات زيست محيطي 
از سوي اين شرکت گفت: در اين ارتباط برنامه ها 
و پروژه هاي متعددي در بخش هاي پژوهش���ي 
و اجرايي انجام گرفته ک���ه از آن جمله تجهيز 
35 دستگاه حفاري به سيستم مديريت پسماند 
و برنامه ريزي براي تجهيز دکل هاي باقيمانده تا 

يکسال آينده به اين سيستم است.
شرکت ملي حفاري ايران اول دي ماه سال 
1358 به فرمان امام خميني)ره( تاسيس و به عنوان 
يکي از ش���رکت هاي باالدستي در صنعت نفت 

فعاليت مي کند. 

جلوگيري از خروج 16 ميليارد دالر ارز در حوزه حفر چاه نفت و گاز در کشور

 2 وقف جديد در هرات و ابرکوه
يزد � خبرنگار اطالعات: 8 نفر از وراث مرحوم رمضان ناظميان از اهالي 
هرات يک قطعه زمين3000 مترمربعي را به منظور توسعه زمين بقعه متبرکه 

سيد عباس اين شهر به صورت مشارکتي وقف کردند.
همچنين آقاي حاج محمد شريفي راد واقف خير انديش ابرکوه  زمين 
190 متر مربعي خود را براي مس���جد بيرون ابرکوه)منزلگاه امام رضا )ع(( 

وقف کرد.    
 ارزش اين وقف يک ميليارد و200 ميليون ريال اس���ت و واقف اداره 

اوقاف را به عنوان متولي در وقفنامه معين کرده است.

کرمان –خبرنگار اطالعات:  آئين رونمايی و معرفی کتاب “کريمانه” روايت 
ديدار رهبر معظم انقالب اس���المی با خانواده معظم شهدای کرمان  با حضور 
عليرضا مختارپور دبيرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور و جمعی از مسئوالن 
استانی در سالن آمفی تئاتر اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

استان کرمان برگزار شد.
در اين مراس���م دبيرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به اينکه 
رهبری معتقدند که نظام و مکتب اسالمی  بر ياد شهيد، نام او و خانواده او استوار 
است گفت: ايشان خانواده شهدا را منشا فيض و برکت می دانند و برای اين نکته 
به ديدار آنها می روند. سردار حسنی مدير کل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان 
کرمان نيز با اشاره به اينکه هر صفحه از کتاب “کريمانه”  يادآور خاطرات بسيار 
زيبايی است گفت: کتاب کريمانه، حق مطلب را ادا و به کوچکترين زوايا اشاره 

کرده است و نويسندگان آن، خادم شهدا هستند.

کتاب کريمانه درکرمان رونمايی شد                                 



نبرد سرنوش���ت ساز حلب که مادر 
جنگ ها در سوریه نام گرفت با آزادسازی 
این شهر به سرانجام رسید؛ دستاورد مهمی 
که با پایداری ارتش س���وریه، نیروهای 
مقاومت و حامیان دولت دمشق به دست 
آمد. گام بعدی که همان حفظ دستاوردهای 
این پیروزی تمام عیار در برهه کنونی است؛ 

اهمیتی کمتر از آزادسازی شهر ندارد.
حلب، دومین ش���هر مهم و قلب 
اقتصادی سال های نه چندان دور سوریه 
که چهار س���ال پیش دو تکه ش���د و 
به اشغال تروریست های مسلح مخالف 
دولت س���وریه درآمد، سرانجام آزاد شد. 
ناآرامی های سوریه در حالی ششمین سال 
خود را پشت سر می گذارد که در همان 
ماه های نخس���تین تبدیل به جنگی تمام 
عیار شد. طی این سال ها مخالفان مسلح و 
افراط گرایان دهشت افکن با برخورداری 
از پشتیبانی حامیان منطقه ای و بین المللی 
خود آتش درگیری هایی را برافروختند که 
نتیجه ای جز کشتار و آواره شدن مردم بی 

دفاع و غیرنظامیان سوری نداشت.
اگرچه تروریست ها در ابتدای جنگ 
داخلی سوریه پیشروی های سریعی داشتند 
و توانستند بخش های مهم و وسیعی از 
خاک این کشور را به تصرف خود درآورند 
اما س���رانجام این دولت دمشق بود که با 
بسیج نیروهای دولتی و مردمی عملیات 
متع���ددی را برای باز پس گیری مناطق 
اشغالی صورت داد و روستا به روستا و 
شهر به شهر خاک سوریه را آزاد کرد و 
مردم آواره از ش���هر و دیار را به خانه و 

کاشانه خود بازگرداند. 
بازپ���س گیری حلب در امتداد نوار 
پیروزی های نیروهای دولتی س���وریه با 
پشتیبانی هوایی روسیه و حمایت سیاسی 
و مستشاری جمهوری اسالمی ایران رخ 
داد. عملیات آزادسازی حلب از تیرماه سال 
جاری به طور جدی آغاز شد و نیروهای 
سوری با پیش گرفتن راهبرد عملیات گام 
به گام و آهسته و پیوسته، روندی منطقی 
و زنجیروار را برای رس���یدن به هدف 
پیمودند. در طول این مدت بس���یاری از 
نهادهای بین المللی مدعی دفاع از حقوق 
غیرنظامیان در قبال جنایات تروریست ها 
و استفاده آنها از مردم بی دفاع حلب به 

عنوان سپر انسانی، سکوت کردند.
از حدود س���ه هفته پیش یعنی 30 
آبان ماه )20 نوامبر( این عملیات سرعت 
بیش���تری گرفت و دولت موفق شد بر 
حدود 70 درصد محله های شرقی حلب 
تسلط پیدا کند و اکنون نیز خبرها نشان 
از آزادی کامل این شهر، جشن مردم در 
خیابان ها و آغاز روند بازگشت آواره ها به 
شرق حلب دارد.بدون شک آزادی حلب از 
نظر نمادین و نیز راهبردی از اهمیت باالیی 
برخوردار اس���ت و به مثابه قطع سر مار 
در مسیر مبارزه با تروریست ها در سوریه 
است. هم مرزی با ترکیه یا به عبارت بهتر 
امکان ارتباط با خارج خاک س���وریه از 
طریق این شهر، موقعیت بسیار مناسبی را 
برای تروریست ها به منظور نقل و انتقال 
سالح و تجهیز و تقویتشان مهیا ساخته بود. 
پرواضح است که با تسلط دولت دمشق 
بر این شهر، عرصه بر تروریست ها بسیار 
تنگتر از گذشته خواهد شد.آنچه پس از 

آزادسازی حلب پیش بینی می شود اینکه 
تروریست ها از پای نخواهند نشست و به 

عملیات خود ادامه می دهند.
 احتم���ال می رود جنگ گروه های 
تروریستی با نیروهای دولتی به صورت غیر 
متمرکز ادامه یابد تا از این طریق در مسیر 
تمرکز ارتش سوریه برای باز پس گیری 
دیگر شهرها مانع تراشی کنند. حرکت رو 
به جلو و تالش برای پیشروی و آزادسازی 
دیگر مناطق از اشغال تروریست ها هر چند 
ضروری است اما در این میان نباید از حفظ 
دس���تاوردهای به دست آمده در نبردهای 
پیش���ین غافل شد. بارها پس از تصرف 
یک منطقه و عقب نشینی تروریست های 
مسلح، پوشش و حمایت ناکافی از مناطق 
آزادشده، سبب یورش دوباره تروریست ها 
ش���ده است. بهترین شاهد مثال وضعیت 
این روزهای شهر پالمیرا )تدمر( است که 
با مشکالت بسیار از تروریست ها بازپس 

گرفته شد اما روزهای اخیر خبرها حاکی 
از حمله مجدد و سهمگین تروریست ها 
به این ش���هر است. دولت دمشق با در 
نظر داش���تن 2 مالحظه سیاسی و امنیتی 
می تواند از دستاوردهایی که با دشواری 
حاصل ش���ده حراست کند. به این شکل 
که با هماهنگی و همکاری موثر نیروهای 
امنیتی و تالش در جهت برقراری امنیت 
و همچنین پرهیز از بازگشت خشونت، در 
جهت بازگرداندن نظم به مناطق آزاد شده 
گام بردارد. همچنین در کوتاه ترین زمان 
ممکن باید با رس���یدگی به خواست های 
مردمی و امور آسیب دیدگان روابط دولت 

و شهروندان استحکام یابد.
در ادامه باید گفت:اهمیت آزادسازی 
حل���ب به عنوان نقط���ه کانونی تمرکز 
گروه های مس���لح مخالف دولت سوریه 
و تروریست های داعش برکسی پوشیده 
نیست،اما روش���ن است که حل بحران 
سوریه به طور ریشه ای تنها از راه های 
نظامی و پی���روزی در عرصه تحوالت 
میدانی میسر نیس���ت.از دید بسیاری از 
ناظران، راه حل نهایی بحران سوریه پیمودن 
فرایند صلح از طریق گفتگو است. از این 
منظر بدون شکل گیری اراده جهانی برای 
حل بحران س���وریه و حمایت از گفت 
وگوهای سیاسی نمی توان به چشم انداز 
صلح پایدار در این کشور امید داشت. تا 
زمانی که برخی بازیگران همچنان ضربه 
زدن به حکومت قانونی دمش���ق را دنبال 
می کنند، تروریست ها تجهیز و تقویت می 
ش���وند و دورنمای صلح نهایی و آرامش 

همچنان در محاق خواهد بود. 
آزادسازی حلب؛ نقطه اوج مبارزه با 

تروریسم در سوریه و خاورمیانه
حلب، دومین شهر مهم سوریه پس 
از پن���ج ماه عملیات نیروهای دولتی آزاد 
شد و اکنون نگاه جهانیان به تحوالت این 
شهر راهبردی دوخته شده است. در این 
میان، زمینه ها، فرایند و پیامدهای بازپس 
گیری حلب و سرنوشت جنگ در سوریه 

و مبارزه با تروریسم مورد توجه بسیاری 
از ناظران قرار گرفته است .با وجود اهمیت 
تحوالت میدانی این کش���ور در موقعیت 
کنونی، بسیاری از نگاه ها به فراسوی نبرد 

حلب دوخته شده است.
 بس���یاری، از اکنون به آینده نبرد با 
تروریست ها در سوریه و منطقه می اندیشند 
و تحلیل هایی را در مورد نقش بازیگران 
منطقه ای و فرامنطقه ای در تحوالت حال 
و آینده این کش���ور می جویند.به منظور 
بررسی بیشتر تحوالت میدانی و تحلیل 
روندهای کنونی و آینده س���وریه، گروه 
پژوه���ش و تحلیل خبری ایرنا با »محمد 
صالح صدقیان« و »س���عداهلل زارعی« از 
کارشناسان برجسته مسائل منطقه ای گفتگو 

کرد. 
فراز و فرودهای عملیات آزادسازی 
حلب و متغیرهای دخیل در فرایند آن

از تیرماه امسال عملیات آزادسازی 

حلب کلید خورد و در این مدت ارتش 
سوریه و نیروهای وفادار به دولت دمشق 
توانس���ته اند محله به محله و روستا به 
روستا پیش روند. طی روزهای اخیر این 
پیشروی ها سرعت چشمگیری یافت و 
حلب آزادس���ازی شده است. در ارتباط 
با این موضوع و زمینه ها و علل سرعت 
گرفتن پیش���روی های اخیر، زارعی به 
پژوهشگر ایرنا گفت: عملیات آزادسازی 
حلب 2 مرحله را به طور کامل پشت سر 

گذاشته است. 
مرحل���ه اول، عملیات مقطعی بود. 
پس از عملیات مقطعی، وقفه ای در کل 
فرایند آزادسازی به وجود آمد. این مساله 
موجب ش���د که پیروزی های به دست 
آمده در معرض آس���یب قرار گیرد یعنی 
دوباره برخی مناطق آزاد ش���ده به چنگ 
تروریست ها بیافتد. بعد از آسیب شناسی 
ای���ن نوع از عملیات، نیروهای مبارز در 
سوریه به نوع دیگری از عملیات رسیدند 
و تصمیم بر این شد که عملیات به صورت 

آهس���ته و پیوسته انجام گیرد و جبهه ها 
همیشه حالت فعال داشته باشند. یعنی به 
ج���ای انجام عملیات مقطعی و بزرگ از 
عملیات کوچک و پیوسته استفاده شود.

زارعی اف���زود: با در پیش گرفتن 
این اس���تراتژی بود که در نهایت ارتش 
س���وریه توانس���ت گام به گام در مسیر 
آزادسازی کامل حلب پیشروی کند. این 
عملیات کوچک گاهی ناظرین را به اشتباه 
می انداخت که پیشروی هاي ارتش متوقف 
شده است در صورتی که نبرد هر لحظه 
جریان داشت و اتفاق ناگهانی و سرعت 
گرفتن یکباره در کار نبود بلکه این روند 
منطقی و زنجیره وار همیشه در حلب رو 

به جلو بوده است.
کارشناس دیگر یعنی صدقیان، سیر 
تحوالت میدان���ی در حلب را متاثر از 
چهار متغیر دانست. صدقیان به پژوهشگر 
ایرنا گفت: مهم ترین علل و زمینه های 

س���رعت گرفتن حرکت نیروهای ارتش 
سوریه در حلب را می توان در عوامل زیر 
خالصه کرد؛ نخست، عزم جدی روسیه 
به همکاری با ارتش سوریه. این جدیت 
زمانی در مقام های روسیه افزون شد که 
به شکست مذاکرات با آمریکا پی بردند. 
پ���س از اثبات بی نتیجه بودن مذاکرات 
بین آمریکا و روسیه، مقام های روسیه به 
صراحت اعالم کردند که موضوع شرق 
حلب هرچه سریعتر باید خاتمه یابد. دوم، 
انتخابات آمریکا و مساله انتقال قدرت به 

رییس جمهوری جدید. 
در این زمینه باید گفت حدود یک 
ماه تا انتقال قدرت به ترامپ زمان باقی 
است و به نظر می رسد در ایاالت متحده 
تمایل بر این است که در این مدت باقی 
مانده، به نتیجه ملموسی در شرق حلب 
دست یابند. صدقیان متغیر سوم را مربوط 
به نقش ترکیه دانس���ت و گفت: پس از 
تفاهم ضمنی روسیه و ترکیه و تالش در 
جهت برطرف کردن تنش های موجود 

در روابط آنکارا و مسکو، به نظر می آید 
ک���ه فعالیت های ترکیه در داخل خاک 
سوریه با هماهنگی مسکو انجام می گیرد 
و جبهه مخالفان اسد تضعیف شده و این 
موض���وع هم در برتری میدانی روزهای 

اخیر در حلب بی تاثیر نیست. 
این کارشناس مسائل خاورمیانه در 
مورد متغیر چهارم یعنی کمرنگ شدن نقش 
حامیان منطقه ای گروه های تروریستی 
اظهار داشت: در حال حاضر این گروه ها 
از حمایت حامیان منطقه ای خود مانند 
گذشته برخوردار نیستند. عربستان که در 
باتالق یمن دس���ت و پا می زند. پس از 
توافق روس���یه و ترکیه و کمرنگ شدن 
نقش ترکیه در تحوالت س���وریه، قطر 
نیز ب���ه نوعی جدایی بین خود و دیگر 
کش���ورها را حس کرد و کم کم نقش 
کمرنگ تری را به عهده گرفت. از سوی 
دیگر، شاهد خروج مصر از جبهه مخالفان 

دولت دمشق بودیم. تمامی این تغییرات 
در صف بندی های جبهه مخالفان دولت 
سوریه، تاثیر منفی در قدرت گروه های 
تروریستی داشت و در حال حاضر آنها 
خود به تنها ماندن و در منطقه و کمبود 

سالح و مهمات اذعان دارند. 
اهمیت شهر حلب برای نیروهای 

دولتی و مخالفان دمشق
ارتش س���وریه و نیروهای وفادار به 
دولت دمش���ق تا به امروز موفق به باز 
پس گیری شهرهای مهمی چون حمص 
و حماه ش���ده اند و حلب نیز به تازگی 
آزاد ش���د؛ رخدادی که از آن به عنوان 
مرحله ای مهم در روند پاکسازی سوریه 
از تروریست ها یاد می شود. در این زمینه 
صدقیان گفت: حلب از ابتدا مهم بود چرا 
که به عنوان دومین شهر مهم سوریه پس از 
دمشق و به عنوان پایتخت اقتصادی سوریه 
در نظر گرفته می ش���ود. حلب مرزهای 
سوریه با ترکیه را تشکیل می دهد، پس 
تسلط بر حلب به معنای تسلط نیروهای 

دولتی بر مرزهای سوریه است. زمانی که 
در س���ال 2011 این ناآرامی ها در سوریه 
آغاز شد، تروریست ها در ابتدا به 2 منطقه 
یورش بردند؛ درعا و حلب، چرا که این 
2 منطقه به ترتیب مرزهای سوریه با اردن 

و ترکیه را تشکیل می دهد.
 ب���ه گفته صدقی���ان، این موضوع 
نش���ان دهنده اهمیت کنترل مرزها برای 
هر 2 طرف درگیر در س���وریه اس���ت. 
تسلط کامل بر حلب به معنای برقراری 
امنیت در مرزهای سوریه و قطع ارتباط 
تروریس���ت ها با دنیای خارج از طریق 

مرزهای ترکیه است.
 در ادام���ه، زارعی نیز در خصوص 
اهمیت حلب و آزادسازی این شهر گفت: 
حلب از یک موقعیت ویژه در بحث امنیت 
سوریه برخوردار است. حلب اصلی ترین 
نقطه تماس تروریست ها با دنیای خارج 
است چرا که مرز سوریه و لبنان در اشراف 

حزب اهلل اس���ت و از امنیت برخوردار 
است، مرز سوریه و رژیم اشغالگر قدس 
نیز مرزی غیرفعال اس���ت، مرز سوریه با 
اردن نیز تقریبا تحت کنترل است و اردن 
تمایل���ی به ایفای نقش جدی در بحران 
سوریه ندارد و حاشیه نشینی را انتخاب 
کرده اس���ت، مرز س���وریه و عراق هم 
بخش هایی تحت کنترل دولت و بخش 
هایی نیز در اختیار نیروهای داعش است 
ک���ه البته از طرف عراق در محاصره اند. 
پس تنها مرز باقی مانده و مهم همین مرز 
س���وریه با ترکیه است که از طریق شهر 
حلب در کنترل تروریست ها بوده است. 
به همین دلیل است که آزادسازی این شهر 

برای هر 2 طرف بسیار حیاتی است.
آینده گروه های تروریستی پس  از 

نبرد حلب
یکی از مهمترین موضوع هایی که 
در زمینه تحوالت س���وریه مطرح است، 
به سرنوش���ت گروه های تروریستی باز 
می گردد چرا که نگرانی هایی جدی از 
تجهیز و س���ر برآوردن تروریست ها از 
نقاط دیگری وجود دارد. زارعی در این 
زمینه معتقد است که آزادسازی حلب به 
معنای پایان تروریسم در سوریه نیست اما 
به معنای پایان امید حامیان تروریست ها 
به کنش���گری آنان در این کشور است. 
ب���ه عبارت بهتر قدرت هایی که احتمال 
می دادند که از طریق تروریست ها می توانند 
موقعیت منطقه ای خود را بهبود بخشند، 
با شکست تروریست ها امیدشان به یاس 
تبدیل خواهد ش���د از این رو از پشتوانه 
خارجی تروریس���ت ها به شدت کاسته 

خواهد شد.
زارعی افزود: پس آزادی کامل حلب 
همچنان سه گام اساسی برای پاکسازی 
سوریه از تروریست ها وجود دارد؛ اول، 
گامی که باید برای آزادسازی استان های 
رقه و دیر الزور در شرق برداشته شود. دوم، 
گامی که در شمال غرب برای پاکسازی 
استان ادلب باید برداشته شود. سوم، گامی 

که در جنوب و برای آزادسازی استان درعا 
باید برداش���ته شود. پس روشن است که 
با آزادسازی حلب، تروریست ها به یکی 
از این سه نقطه گسیل می شوند و ارتش 
ناچار اس���ت در آن نقاط با تروریست ها 
درگیر شود،اما پاکسازی این مناطق برای 
ارتش سوریه آسان تر است زیرا جمعیت 
کمتر این شهرها امکان جا به جایی آسان تر 
ساکنان را به نیروهای دولتی می دهد و 
از طریق عملی���ات هوایی نیز ضربات 
س���همگینی را می توان به تروریست ها 
وارد کرد. بنابر این تروریست در سوریه با 
موفقیت عملیات حلب به پایان نمی رسند 
اما پشتوانه خارجی تروریست ها به شدت 
کاهش می یابد و توان عملیاتی آنها ضربه 

خواهد خورد.
صدقی���ان نیز با اش���اره به نقش 
قدرت های خارجی حامی تروریست ها 
گفت: دو نگاه درباره آینده تروریست ها 
پس از آزادسازی حلب وجود دارد. اول 
اینکه، عده ای از آنها به ش���هر ادلب که 
در ح���ال حاضر به پایگاهی برای عقب 
نشینی تروریست های سوریه تبدیل شده 
خواهند گریخت. با این توضیح که رقه 
به پایگاه تروریست های فراری از عراق 
بدل ش���ده است. نگاه دوم این است که 
تصمیم ب���رای حضور یا ادامه عملیات 
نظامی تروریست ها در سوریه در اختیار 
آنها نیست و این اراده ای از باال است که 
برای آینده آنها برنامه ریزی می کند. به 
عبارت بهتر برخی معتقدند نفس وجود 
تروریست های داعش به دالرهای نفتی 
برخی کش���ورهای حاشیه خلیج فارس، 
اراده سیاسی ترکیه و نظر آمریکا بستگی 

دارد.
تاثیر انتخابات آمریکا بر تحوالت 

سوریه
با توجه به برخی موضع گیری های 
ترامپ در دوره رقابت های انتخاباتی و 
صحب���ت از اولویت مبارزه با داعش به 
جای سرنگونی رییس جمهوری سوریه، 
ش���ماری از کارشناسان بر این باورند که 
روند مبارزه با تروریست ها در دوره رییس 
جمهوری جدید آمریکا سرعت و شدت 

خواهد گرفت.
در همین زمینه صدقیان در پاسخ به 
پرسش پژوهشگر ایرنا در این خصوص 
گفت: هنوز برای قضاوت درباره اقدامات 
احتمالی رییس جمهوری جدید آمریکا و 
نحوه برخورد وی در قبال روند مبارزه با 
داعش زود است.در واقع بسیاری از مسائل 
هنوز مبهم اس���ت چراکه باید منتظر تیم 
منتخب ترامپ که وی را در فرآیند تصمیم 
سازی همراهی خواهند کرد، باشیم. زارعی 
اما معتقد است که روی کار آمدن ترامپ 
تاثیری بر سیاست های آمریکا در منطقه 

نخواهد داشت. 
وی تصری���ح کرد: عملکرد ایاالت 
متحده در این سال ها، به طور مشخص 
از 2007 به این س���و نشان داده به دنبال 
نوعی بازنگری در وضعیت حضور نظامیان 
خود در منطقه با استفاده از نیروهای نیابتی 
اس���ت. همین روند استمرار پیدا خواهد 
ک���رد و ترامپ نیز تغییر عمده ای در آن 

ایجاد نمی کند. 
ادامه دارد
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آزادسازی حلب؛ گامی به سوی صلح در سوریه

پزشک
در ردای

 نخست وزیر

1
یادداشت های دکتر»ماهاتير محمد«

نخست وزیر مالزی طی22 سال )2003ـ1981م.(
ترجمه: محّمد مقّدس

 تقدیم به همس��رم "حاس��مه"و فرزندانم برای مهربانی، حمایت 
شکیبایی و شجاعت ایشان.

* اشاره
به رغم تجربه  سیاس���ی و اقتصادی جنجال  دکتر "ماهاتیر محمد" 
برانگیزی که طی 22 سال نخست وزیری مالزی داشته و طی آن آزمون 
مبارزاتی دشواری را برای تبدیل مالزی از یک کشور کشاورزی حاشیه ای 
و تهیدست به کشوری صنعتی، پیشرفته و فّعال منطقه ای و از نظر سیاسی 
و اقتصادی رها از سلطه  غرب، از سر گذراند و با اینکه از سال 2003م. 
مقام نخست وزیری را ترک گفته، تا مدتها یادداشت های شخصی از تجربه  
مهم سیاسی و اقتصادی و دیدگاههای فکری و اجتماعی خود نسبت به آن 
دوره را منتشر نکرده بود زیرا برای نوشتن و مستند ساختن برجسته ترین 
نکات این تجربه و تدوین آنها، به س���الها وقت نیاز داشت. سرانجام این 

یادداشت ها در نیمه  سال 2011م. انتشار یافت.
این کتاب داستان زندگی شخصی دکتر ماهاتیر محمدنیست؛ روایتگر 
داستان مالزی یعنی کشوری است که رنجور و فرسوده، خود را از استعمار 
بریتانیا رهانید، استعماری که مصرانه می خواست عقب مانده اش نگه دارد 
تا با فروش کائوچو و قلع به استعمارگر، همچنان فقیر باقی بماند. ولی 
مالزی توانست با مبارزات پیگیر سیاسی و اقتصادی و با راهبری شخصیّتی 
بی نظیر، از یک کشور کشاورزی کم اهمیّت به یکی از کشورهای شاخص 
اقتصادی � صنعتی تبدیل ش���ود و درآمد س���رانه  خود را از 350 به 8000 
دالر افزایش دهد و کاری کند که ماالیاها )ساکنان اصلی( که تنها 2 درصد 
از حجم اقتصاد محلی به آنها تعلق داش���ت، ش���رکای حقیقی در اقتصاد 

کشورشان شوند.
کسانی که می خواهند بدانند چگونه می توان طی مدت زمان کوتاهی، 
چنین جهش اقتصادی چشمگیری را ضمن حفظ استقالل سیاسی و اقتصادی 
خود از غرب تحقق بخشید، حکایت یکی از مهمترین تجربه های قرن بیستم 

را در این کتاب مطالعه کنند.
پیشگفتا ر

این، داس���تان مالزی از دیدگاه من و نیز داستان زندگی من است. از 
حکمت و درایت پدران بنیانگذاری س���خن گفته ام که چنان نظام سیاسی 
را در کش���ور پی ریزی کردند که امکان حل مش���کالت و رویارویی با 
چالش های نفس گیر در جامعه ای پیچیده را به ش���یوه های دموکراتیک و 

مسالمت آمیز، فراهم آورد.
چه بسا دموکراسی مالزی را نتوان با دموکراسی های لیبرال موجود در 
غرب همتراز دانست ولی در این کشور، حکومت هایی وجود داشته و دارند 
که هم در مرکز و هم در سطح ایالت ها و کانتون های آن، از سوی مردم 
انتخاب می شوند و این در حالی است که بسیاری از مستعمره های سابق، 
در برقراری یک نظام دموکراتیک، ناکام بوده اند. ما در مالزی، کاندیداهایی از 
اپوزیسیون داریم که می توانند آنقدر رأی بیاورند که موفق به تشکیل دولت 
و حتی دولت مرکزی شوند. حزب ائتالف و خلف آن "جبهه  ملی"از زمان 
استقالل بدین سو در تمامی انتخابات ملی پیروز شدند و کارنامه  آنها گاه 
بسیار درخشان و مایه  خرسندی و گاهی نیز مأیوس کننده و باعث نگرانی 
بوده است. اکنون که در حال نوشتن این سطور هستم، ائتالف با توجه به 
پیروزی اپوزیسیون در پنج ایالت در انتخابات سراسری سال 2008م. در 
معرض ناکامی است و جبهه  ملی برای بازیابی توان خود نیاز به بازنگری 
صادقانه در کامیابی ها و ناکامی های خود و اتخاذ تدابیر ریشه ای برای بقا به 

عنوان رهبر واقعی و مؤثر مالزی در هزاره  سوم میالدی دارد.
با توجه به سیاستهای پراگماتیستی که مالزی در پیش گرفت، این کشور 
موفق به گذار آرام و روان، از اقتصاد کش���اورزی به اقتصاد صنعتی ش���د. 
فرزندان کشاورزان و ماهیگیرانی که در گذشته زندگی بخور و نمیری داشتند، 
هم اینک در کارگاههای مجّهز مشغول به کارند و با ابزارهای حساسی کار 

می کنند و کاالهای خالقانه ای برای بازارهای جهانی تولید کرده اند.
ادامه دارد

     بخش اول
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ایمیل  خط ارتباطي :

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نكات زير جلب می    كنيم:

*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی و يا قضايی نداشته باشد.
*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تكرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان فرمايند .
با تشکرـ سرويس ارتباطات مردمی* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني: تأکيد بر وحدت، سياست اصلي نظام است

ارزش افزوده دولت
به آقاي رئيس جمهور و معاونانش بگوئيد اگر مي  خواهند ارزش دولت را 
باال ببرند بايد واقعاً در جهت حل مشكالت مردم كوشش كنند، ارزش دولت با 

افزودن »ارزش افزوده« در قبوض آب و برق و تلفن و گاز باال نمي رود.
درويشي از بوكان

راه  حلي حتمي براي ترافيك تهران
بنظر من تمام مسئوالن كه به هر طريقي در ترافيك تهران  مسئوليتي دارند 
را بايد وادار كنند حداقل هفته اي يك بار از حدود ساعت چهار بعدازظهر تا 
9 شب از غرب به شرق يا از جنوب به شمال و بالعكس تهران با خودرو 
شخصي سفر كنند. بنظر من اگر اينطور سرسام ناشي از ترافيك وحشتناك را 

لمس كنند حتمًا  راه چاره اي براي آن پيدا خواهند كرد.
شهروندي از تهران

سارا خادم الشريعه ما يك پهلوان است
وقتي تصميم و حركت انساني و اخالقي قهرمان شطرنج كشور خانم 
سارا خادم الشريعه را ديدم چند جمله به ذهنم آمد. در زبان و فرهنگ يوناني 
پهلوان به كسي گفته مي شود كه ديواري را از پي مي افكند و كمر حريفي 
را مي شكند در فرهنگ خودمان هم پهلوان به كسي گفته مي شد كه بزي را 
مي خورد،  درخت جواني را از ريشه مي كند و ... ولي پهلوان ما پورياي ولي 
زمين خورد تا دل پيرزني نشكند و تختي وقتي متوجه شد انگشت حريفش 
باندپيچي شده است و با گرفتن آن دست مي تواند براحتي او را به زمين بزند، 
اين كار را نكرد و حريفش گفت كه تختي واقعاً يك پهلوان است. حاال خانم 

سارا خادم الشريعه ما هم يك قهرمان و پهلوان واقعي است.
فهام از بابل

درخواست از وزارت امور خارجه 
مي خواس���تم بپرس���م آيا كشور عراق، هزينه واردات از ايران را به دالر 

مي پردازد كه مبلغ 40 دالر براي صدور ويزا از ايرانيان مطالبه مي كند؟
از وزارت ام���ور خارج���ه ايران تقاضاي پيگيري اين موضوع را دارم تا 
هزينه صدور ويزاي عراقي براي ايرانيان، به ريال پرداخت شود تا از خروج 

ميليون ها دالر ارز از كشور و گران شدن آن جلوگيري شود. 
عابدي از تهران

برابري حقوق بازنشستگان قديم و جديد
در اص���الح قانون مديريت و خدمات كش���وري بايد برابري حقوق 
بازنشستگان قديم و جديد اجرايي و بر همين اساس معوقات بازنشستگان 
از سال 89 به اين طرف پرداخت شود. افزايش پلكاني حقوق مورد پذيرش 

ما بازنشستگان نيست.
يك دبير بازنشسته

نگهبان مسلحانه فقط 21 هزار تومان!
ش���ركت پيمانكاري خدمات حفاظتي و مراقبتي ايمن گستر مهرگان 
آذربايجان غربي در قبال 6 ساعت نگهباني مسلحانه از بانك ها به كاركنان 
خود 21500 تومان دستمزد مي دهد در حالي كه بيمه هم نيستند و مزايايي 
به آنها تعلق نمي گيرد. آيا در زماني كه دس���تمزد يك كارگر س���اختماني در 
روز 50 هزار تومان است، اين عادالنه است كه كاركنان اين شركت چنين 

دستمزدي داشته باشند؟
حقگو از بوكان

مشكالت پيام هاي نامفهوم!
چند روز قبل در مورد برخورد بي ادبانه ... پيامي  گذاشتم كه شما آن را 
چاپ نكرديد، شايد مسئول ستون خط ارتباطي اطالعات با اين فرد آشناست 

و نمي خواهد با او برخورد شود؟
يك هموطن از صومعه سرا
خط ارتباطي: هم اين پيام و هم پيام قبلي اين خواننده محترم را بيش 10 
بار گوش داديم بلكه مشخص شود كه اصالً انتقادش به كيست كه متأسفانه 
پيام و گاليه خود را خيلي واضح بيان مي فرمايد ولي وقتي به شخص حقيقي 
يا حقوقي موردنظر مي رسد به سرعت عبور مي كند! اين هم از مشكالت ما 

كه مالمت مي كشيم و خوشيم!
در دل پدر چهار جانباز

لطفاً بفرمائيد كه من پدر چهار فرزند جانباز از 50 درصد تا 35 درصد 
هستم و هر چهار نفر آنها با زن و فرزند مستأجر هستند. با چه مقامي بايد 
مكاتبه كنم تا حداقل يكي از آنها صاحب يك آپارتمان كوچك ش���ود، آيا 
درست است با هزينه هاي درماني كمرشكن اين بچه هاي جبهه رفته به سختي 

اجاره بهاي منازل خود را بپردازند؟
يك پدر 81 ساله ايثارگر

به داد متقاضيان مسكن مهر برسيد
بر اثر اش���تباه دولت گذش���ته من كه دبير بازنشسته آموزش و پرورش 
هستم خانه ام را از دست دادم و بنا به گفته وزير مسكن كه با 5/5 ميليون 

تومان صاحب مسكن شويد!
در مسكن مهر اصفهان ثبت نام كردم و اآلن 4 سال از آن زمان گذشته و 
تاكنون 22 ميليون تومان به مسكن مهر شهرك ابريشم كيانمهر پرداخت كرده ام 

ولي هنوز خبري از خانه نيست. راستي چه كسي بايد به داد ما برسد.
اكبري از اصفهان

قابل توجه بيمه آتيه  سازان سنندج
بيمه آتيه سازان حافظ سنندج 3 ماه است كه هزينه درمان فرهنگيان اين 
شهر را پرداخت نكرده است. هر وقت مراجعه مي كنيم مي گويند بودجه نداريم 
در حالي كه همه ماهه بودجه مذكور از حقوق ما كسر مي شود. اگر ندارند 

پس پولهايي كه از ما كسر مي شود كجا مي رود؟
شهروندي از سنندج

درد دل يك بازنشسته فرهنگي
چند روز پيش در يكي از روزنامه ها از قول يكي از مسئوالن خواندم كه 
دريافتي بازنشستگان بين 4 تا 6 ميليون است. نمي دانم اين رقم مربوط به آينده 
است يا يك رقم خيالي است. من كه ليسانس دانشگاه تهران بودم و پيش 
از انقالب به استخدام آموزش و پرورش درآمدم و گروهم 11 بود با حقوقي 
كه اآلن دريافت مي كنم حتي در خواب هم حقوق 4 ميليوني را نمي بينم. من 
همچنان مستأجر هستم و با سني كه دارم ديگر فكر خانه دار شدن را از سرم 
بيرون كرده ام. مسئوالن محترم چگونه شب ها راحت سر به بالين مي گذارند در 

حالي كه قشر عظيمي از مردم در وضع سخت معيشتي بسر مي برند؟
يوسفيان از تهران
خط ارتباطي: از خوانندگان محترمي كه بعضاً به گفته مسئولي استناد 

مي كنند تقاضا داريم حتماً آدرس دقيق استناد خود را بيان فرمايند.

پاسخ روابط عمومي صندوق بازنشستگي كشوري:
روزنامه اطالعات در تاريخ 95/9/4 ش���ماره 26593 � صفحه 9 � در 
س���تون خط ارتباطي مردم به نقل از يك بازنشس���ته با موضوع زمينه يك 
فساد اقتصادي »27 هزار تومان از حقوق فرهنگيان بازنشسته توسط صندوق 
بازنشس���تگي كشوري كسر مي شود و اين زمينه ايجاد فساد را فراهم كرده 

مسئوالن بررسي نمايند«.
براي اطالع اين بازنشسته و ديگر خوانندگان آن روزنامه به استحضار 

مي رساند:
مبالغي كه ماهيانه مستقيماً توسط اين صندوق از بازنشستگان و موظفين 
مشترك كسر مي گردد عبارت است از مبلغ 240/000 ريال بابت بيمه مكمل 
درمان به ازاي هر نفر در صورت تمايل به استفاده از خدمات مذكور و اقساط 
وام دريافتي. الزم به ذكر است صندوق بازنشستگي كشوري مبلغ 270/000 
ريال از حقوق بازنشستگان كسر نكرده است. در غير اينصورت بازنشستگان 

محترم مي  بايست اين موضوع را از دستگاه هاي خود پيگيري كنند.
ضمناً بازنشس���تگان محترم مي توانند فيش هاي حقوق خود را از كليه 
دستگاههاي ATM بانك صادرات يا بصورت ريزتر از طريق سايت صندوق 

بازنشستگي كشوري به نشاني www.cspf.ir دريافت نمايند.
پاسخ روابط عمومي تاكسيراني تهران:

با احترام، عطف به مطلب مندرج در آن روزنامه وزين مورخ 95/9/15 
با موضوع »انتقاد از تاكسي هاي بي مسافر« خواهشمند است توضيحات زير را 

جهت تنوير افكار عمومي چاپ فرماييد.
با تشكر از تماس شهروند محترم به آگاهي مي رساند:  حدود نيمي از 
تاكسي هاي شهر تهران كاربري خطي داشته و موظف به تردد در مسير تعيين 
شده با مبداء و مقصد معين هستند. اما برخي تاكسي ها كاربري تلفني و خدمات 
دربستي داشته و اين موضوع براي اين تعداد تاكسي  تخلف نيست. البته در 
روزهاي آلوده و يا روزهايي كه بارش نزوالت آسماني هست، عوامل كنترل و 
نظارت سازمان با همكاري مراجع انتظامي اقدام به توزيع تاكسي ها بر اساس 
تقاضاي سفر و برخورد با متخلفان مي كنند. علي ايحال به دليل گستردگي شهر 
پيشنهاد مي شود شهروندان برابر بخشي از حقوق شهروندي خود سازمان را 
ياري نمايند. لذا شهروندان گرامي در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب 
را با ذكر شماره كامل پالك تاكسي به سامانه تلفني 1888 و يا سامانه ثبت 
تخلفات در سايت سازمان به آدرس taxi.tehran.ir منعكس و اين سازمان 

را در امر نظارت هرچه بهتر ياري فرمايند.

پاسخ مسئوالن

س���رويس خبر: رئيس مجمع 
تش���خيص مصلحت نظام  در ديدار 
جمعي از علما، روحانيون و دانشگاهيان 
اهل سنت استان بوشهر، مسلماني را 
فصل مشترك همه شيعيان و اهل سنت 
مردم ايران دانست و گفت: دو مذهب 
ش���يعه و سني، جزيي از يك كل، به 
عنوان اسالم است كه دين برادري و 

برابري است. 
آيت اهلل  هاش���مي رفسنجاني، 
تأكيد بر وحدت را سياس���ت اصلي 
نظام خواند و گفت: كس���اني كه به 
بهانه دفاع از اس���الم، سبب افزايش 
اختالفات مي شوند، فكر مي كنند دارند 
خدمت مي كنند، در حالي كه خواسته 
يا ناخواسته و دانسته يا ندانسته، دارند 

خيانت مي كنند. 
ب���ه گزارش رواب���ط عمومي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، وي 
برخورداري از مواهب و امكانات ايران 
را حق همه ايرانيان دانست و گفت: 
برخورداري از نعمت هاي خداوندي 
در ايران و براي ايرانيان، هيچ ربطي به 

دين و مذهب ندارد. 
هاشمي رفسنجاني  افزود: همه 
ما ايراني هستيم و بايد براي پيشرفت 
و آبادان���ي ايران و افزايش رفاه مردم 
تالش كني���م و اين جز با وحدت 

ميسر نيست.
در اين ديدار، دكتر س���االري، 
اس���تاندار بوشهر، گزارشي از اوضاع 
شيعيان و اهل سنت در استان ارائه كرد 
و با تأكيد بر تعامل و همكاري اهل 
سنت در استان بوشهر، گفت: براي رفع 
دغدغه هاي آنها تالش خواهيم كرد.

شيخ محمد فاروقي، امام جمعه 
اهل سنت گناوه، آقاي خليل يوسفي، 
از معتمدين شهرستان كنگان و آقاي 
بوهندي نجفي، عضو شوراي اسالمي 
شهرستان عسلويه، به بيان مسايل و 
مش���كالت مردم استان بوشهر و به 
ويژه اهل سنت در شهرهاي مختلف 
پرداختند و بر وفاداري همه مردم اهل 
س���نت به اسالم عزيز و ايران عزيز 

تأكيد كردند.
* آينده  ايران اسالمي

رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام  در س���الن اجتماعات دانشگاه 
آزاد اسالمي عالي شهر، با دانشگاهيان، 
اس���تادان و جمعي از دانشجويان اين 

واحد دانشگاهي ديدار كرد. 

هاشمي رفسنجاني، با بيان اين 
نكته كه "دانش���گاه آزاد اسالمي يك 
سرمايه ملي و صاحب آن مردم ايران 
هس���تند"، به 450 واحد و مركز اين 
دانش���گاه در سراسركشور اشاره كرد 
و گفت: در گذشته اولويت دولت ها 
و به تبع آن دانش���گاه آزاد اسالمي، 
فراگيري تحصيل براي مقاطع كارداني 

و كارشناسي درسراسر كشور بود. 
هاشمي رفسنجاني با ارائه گزارشي 
تشريحي از برنامه ها و فعاليت هاي اين 
دانشگاه و آمارهاي افتخارآميز و فراز و 
فرودهاي آن، گفت: در مرحله جديد، 
دانشگاه با همه امكانات و سرمايه هاي 
علمي خويش به س���وي تحقيق و 

پژوهش حركت كرده است. 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، با بيان اين مطلب كه »مردم بايد 
نتايج تحقيق و پژوهش نخبگان علمي 
كشورشان را در زندگي خود ببينند«، 
به چندين برنامه پژوهشي دانشگاه آزاد 
اس���المي اشاره كرد و گفت: يكي از 
تحقيقات مهم، مربوط به پالسماست 
كه در حفظ محيط زيس���ت و رفع 
آلودگي زباله ها مؤثر است و دانشگاه 
آزاد اسالمي براي اين موضوع قدم هاي 
جّدي برداش���ت كه به زودي فراگير 

مي شود. 
  هاشمي رفسنجاني، ايجاد اشتغال  
و تجاري سازي ابتكارات و اختراعات 
را از ضرورت هاي جدي كشور دانست 
و با بيان برخي از دستاوردهاي علمي 
دانش���جويان، استادان، مخصوصاً در 
نانو، گفت: ايجاد اشتغال آن هم براي 
تحصيل كردگان از برنامه هاي دانشگاه 

آزاد اسالمي است. 

رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با اش���اره به عدالت آموزشي و 
رعايت توازن جغرافيايي در دانشگاه 
آزاد اسالمي، گفت: نخست وزير سابق 
انگليس بعد از رأي مردم آن كش���ور 
براي خروج از اتحاديه اروپا صراحتًا 
اعالم كرد كه بايد دانشگاه را به همه 
شهرهاي مناطق دوردست كشور ببريم 

تا مردم آگاه شوند. 
وي افزود: كاري كه انگليس االن 
مي خواهد انجام دهد، ايران از نخستين 
سال هاي پس از پيروزي انقالب اين 

كار را انجام داد. 
 * مــردم ايران تعامل با دنيا را 

انتخاب كرده اند
رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در س���الن جلسات استانداري 
بوش���هر با اعضاي گروه ها، احزاب، 
جناح ها و جمعي از فعاالن سياسي، 
فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ديدار 

كرد.
در اين ديدار كه استاندار، معاونين 
استاندار، فرمانداران شهرهاي استان و 
مديران، مسؤوالن و رؤساي نهادها، 
ارگانها، سازمانها و همچنين نمايندگان 
مردم شهرهاي مختلف استان در مجلس 
شوراي اسالمي حضور داشتند، هاشمي 
رفس���نجاني، با بيان اين جمله كه »از 
كودكي با بوشهر آشنا هستم«، گفت: آن 
موقع براساس ميزان شناخت خويش، 

بوشهر را دروازه ايران مي دانستيم.
وي با اشاره به همراهي طلبه هاي 
بوشهر در حوزه علميه قم، گفت: مردم 
بوشهر هميشه متدين بودند و هستند 
و جوانان بوشهري با اينكه مي توانند 
از ماهواره ها استفاده كنند، اما هميشه 

مصون و به آرمان هاي امام و ش���هدا 
وفادار بودند و هستند. 

رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام  از شناخت خويش با رئيس علي 
دلواري در زمان مبارزه، به عنوان الگو 
ياد كرد و گفت: مي دانستيم كه به كمك 
مردم عليه استعمارگران برخاست و نام 

خود را در تاريخ جاودان كرد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، به شرايط اقتصادي و سياست 
داخلي و خارجي پس از جنگ اشاره 
كرد و گفت: پس از جنگ، مردم آستين 
همت را باال زدند تا عالوه بر خرابي هاي 
پنج استان، عقب ماندگي هاي كشور را 
جبران كنند و همزمان با مردم، مسئوالن 
در سياس���ت خارجي هم شيوه هاي 
گفتاري و رفتاري مناسبي پيش گرفتند 

تا كشور را بسازيم.
وي  با بيان اين جمله كه »مردم 
ايران به خاطر تديّن و وفاداري، مستحق 
نصرت الهي در جنگ و س���ازندگي 
بودند و هستند«، گفت: امروز شرايط 
دشمنان ما در جنگ، يعني حزب بعث، 
منافقين و حتي آمريكا كه حامي ارتش 

عراق بود، چگونه است؟!! 
هاشمي رفسنجاني، تحليلي جامع 
از سير تدريجي ايران و انقالب اسالمي 
در دولت هاي پس از جنگ ارائه كرد 
و گفت: متأسفانه فقط در يك مقطع 
هش���ت ساله يك دولت، شيره جان 
اقتص���اد و فرهنگ ايران را آن هم در 
بهتري���ن دوره قيمت نفت، گرفتند و 

هدر دادند. 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، بي استداللي در جذب نيروها را 
مش���كل ديگر مقطع دولت هاي نهم 

و دهم دانست و گفت: مي خواستند 
آمار اش���تغال را باال ببرند، اما مثالً در 
ذوب آهن اصفهان كه گنجايش نيروي 
انساني آن 6 هزار نفر بود، 18 هزار نفر 
را مشغول كردند كه هيچ كاري پيش 
نمي رود و همين ش���رايط در جاهاي 
ديگر از جمله نهاد رياست جمهوري 

نيز برقرار است!! 
وي سياست خارجي دولت نهم 
و دهم را بهان���ه اي براي زورگويان 
جهاني دانست و گفت: كار به جايي 
رس���يده بود كه برنامه داشتند تا مثل 
عراق، در ايران هم نفت در برابر غذا 
باشد كه مردم ايران، با انتخاب دولت 
تدبير و اميد، به دنيا ثابت كرد كه ايرانيان 
هم در برابر حمله ها مقاوم هستند و هم 

مي خواهند با دنيا كار كنند.
هاش���مي رفسنجاني، برجام را 
نتيجه واقع���ي انتخابات مردم ايران 
در س���ال 92 دانس���ت و گفت: در 
شرايطي كه كشتي هاي ما را به بنادر 
دنيا راه نمي دادند و از ايران، نه چيزي 
مي خريدند و نه مي فروختند، االن براي 
ايجاد رابطه با ايران مسابقه گذاشتند و 
براي دنيا ثابت شده است كه انتخاب 
مردم ايران در س���ال 92، اعتدال در 
سياست داخلي و تعامل با جهان در 

سياست خارجي بود. 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، امنيت ايران در منطقه نا امن را 
مثال زدني، ستودني و افتخارآميز خواند 
و گفت: همه اين موفقيت ها، مرهون 
مردم���ي بودن نظام و عزم جزم مردم 
براي حفظ از ايران و انقالب است.

وي، تنش زدايي دولت سازندگي 
را راهي براي اعتماد جهاني به ايران 
دانست و گفت: االن هم جهانيان به 
اين نتيجه رسيدند كه ايرانيان تنش زايي 

را نمي پسندند.
هاش���مي رفسنجاني، گسترش 
حضور زن���ان در جامعه را نتيجه و 
بركت انقالب اسالمي دانست و گفت: 
زنان و مردم اي���ران، از ويژگي هاي 
منحصر به فرد اين كشور در منابع و 
معادن، موقعيت جغرافيايي و مكتب 
اهل بيت)ع( استفاده مي كنند و انقالب 
اسالمي را به جايگاه اصلي خويش در 

دنيا مي رسانند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، پس از سفري دو روزه به جزيره 

خارك و بوشهر، به تهران برگشت.

بندرعباس: معاون رئيس جمهوري 
و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور 
گفت: حداقل رشد پيش بيني شده در 
اليحه بودجه س���ال آينده كه امروز 
تقديم مجلس ش���وراي اسالمي شد 

7/7 درصد است.
دكتر محم���د باقر نوبخت در 
نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه 
هرمزگان اظهار داش���ت: تمام تالش 
دولت دوري از حاش���يه ها و خدمت 

به مردم است.
وي ادامه داد: براساس گزارش 
مركز آمار ايران در 6 ماهه اول و سه 
ماهه دوم امسال  رشد اقتصادي بسيار 
خوب و مطلوبي داشته ايم و مقايسه 
اين رش���د با رشد منفي 6 و 8دهم 
درصد س���ال 92 قابل اعتنا بوده و از 

منفي 6 به مثبت 6 رسيده ايم.
رئيس سازمان برنامه و بودجه 
كشور اضافه كرد: گزارش رئيس مركز 
آمار كه ساعتي پيش ارائه كردند بسيار 
امي���د بخش بود و تورم آبان ماه از 7 
و ني���م درصد به حدود 7 و 2 دهم 

درصد رسيد.
نوبخت اشاره كرد: تورم نقطه به 
نقط���ه نيز از 6 و 9 دهم درصد به 6 
و 1 دهم درصد كاهش يافته كه اين ها 
گوياي مسير درست كشور مي باشد 
كه با تالش بخش دولتي و غير دولتي 

حاصل شده است.
نوبخت اظهارداشت: در آغاز سال 
جاري براي آنكه بتوان رشد را تحصيل 
كرد از دو مسير اعطاي تسهيالت به 
واحدهاي توليدي بخش خصوصي 
و تخصيص منابع اعتبارهاي تملك 
داراي���ي به طرح هاي عمراني دولتي 

وارد شديم.
وي با اشاره به اينكه اين دو اقدام 
در طي 6 ماهه اول سال انجام گرفت، 
يادآور شد: بر اساس آخرين گزارش 
در ساعت 18 و 30 دقيقه اول دي سال 
1395 از آن تع���داد واحدهايي كه در 
نيمه اول سال مي خواستيم فعال كنيم، 
برابر با 18 هزار و 823 واحد توليدي، 
افزون بر 12 هزار و 900 ميليارد تومان 
تسهيالت گرفتند. وي گفت:  برخي ها 
عادت دارند حاصل زحمات فرزندان 
اين ملت را ناديده بگيرند در صورتي 
 كه مجامع جهاني اين رشد اقتصادي 
6/6  درص���دي در اي���ران را تاييد 

مي كنند.
نوبخت اظهار داشت: كل توليد 
نف���ت با توجه به صادرات آن كه در 
اندازه يك ميليون و 200 تا 300 هزار 
بشكه بود در ماه گذشته ضمن توليد، 
بيش از 2 ميليون و 800 هزار بشكه 

نفت توانستيم صادر كنيم.
وي اف���زود: زماني كه دولت را 
تحويل گرفتيم كل گندم توليدي كه 
خري���داري مي كرديم 4 و نيم ميليون 
تن بود كه امسال به باالي 11 و نيم 
ميليون تن رسيد. رئيس سازمان برنامه 
وبودجه كشور يادآور شد: امروز آن 
چه���ار هزار ميليارد توماني كه بابت 
خريد گندم مي داديم به 14 هزار و 700 
ميليارد تومان افزايش يافته كه اين آثار 

خود را در رشد نشان مي دهد. 

نوبخ���ت با تاكيد بر اينكه بايد 
به رشد هاي باالتري دست پيدا كرد، 
اظهار داش���ت: خود را براي رش���د 
باالي 8 درصد در برنامه ششم توسعه 

آماده مي كنيم.
وي گفت: هرمزگان در مقايسه 
با استان هاي مختلف در زمينه اقتصاد 
مقاومتي به نحو شايسته عمل كرده و 
اميد مي رود در ساير شاخص ها نيز به 

خوبي عمل كند.
نوبخ���ت گفت: بر اس���اس 
گزارش ها در س���الجاري حدود 111 
ميليارد تومان اعتبارات براي طرح هاي 
توليدي بخش خصوصي در هرمزگان 
تسهيالت گرفته شد و براي بخش هاي 
عمراني ح���دود 275 ميليارد تومان 
اعتبار در اختيار استان قرار داشت كه 
157 ميليارد تومان برابر با 57 درصد در 

اين فصل تخصيص داده شد.
* تمركز برنامه ششم توسعه بر 

سواحل مکران
معاون رئيس جمهوري و رئيس 
سازمان برنامه و بودجه كشور درپايان 
يازدهمين شوراي برنامه ريزي وتوسعه 
هرمزگان گفت: برنامه ششم توسعه 
به عنوان برنامه مكان محور بر روي 

سواحل مكران متمركز شده است.
نوبخت اظهار داش���ت: برنامه 
ششم توسعه بر اساس سياست هاي 
كلي اقتص���اد مقاومتي ابالغي مقام 
معظم رهبري تهيه شده كه ايشان در 
سياست هاي خود توسعه منطقه مكران 

را مدنظر داشتند.
وي ادامه داد: در اليحه س���ال 
آينده،10 ه���زار ميليارد تومان براي 
اولويت هاي خاص ديده ش���ده كه 
براساس سرفصل هاي منطقه مكران، 
اعتبارهاي مضاعفي به آن اختصاص 

مي يابد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه 
كش���ور اضافه كرد  ب���دون ترديد 
اعتبارهاي مناسبي در هر بودجه سنواتي 
بر اساس اين اولويت به مكران تعلق 

خواهد گرفت.
* بازگشــت بخشي از مازاد 

درآمد استان   
نوبخت در خصوص گاليه هاي 
موج���ود از موضوع مازاد درآمد هاي 
وصولي به اس���تان ني���ز گفت: اين 
سخن درس���تي است كه در جهت 
تشويق تحصيل درآمدهاي مالي بيشتر، 
بخشي از درآمدهاي مازاد را به استان 
وصول كنن���ده بازگرداند و اين كار 

صورت خواهد گرفت.
معاون رئيس جمهوري اشاره كرد: 
نظام مالياتي ايران به صورت ملي است 
و اعتبارات طبق قانون اساسي به خزانه 
واريز مي شود و آنجا با پيشنهاد دولت 
و تايي���د نمايندگان ملت، باز توزيع 
مي شود. وي اشاره كرد: بنابه هر دليل 
تعدادي از استان ها درآمد كافي براي 
اداره خود ندارند و به غير از 5 يا 6 
استان بقيه نياز به منابعي غير از درآمد 

خود دارند.
نوبخت يادآور شد: دولت خود 
را موظف مي داند به اس���تان هايي كه 
ظرفيت و استعداد دارند مساعدت هاي 
كافي و وافي را داش���ته باشد، البته 
محدوديت هايي نيز در اين زمينه وجود 
دارد. وي اش���اره كرد: قيمت دالر كه 
اكنون در بازار داد و س���تد مي شود، 
غير واقعي و ناشي از عوامل مختلفي 
اس���ت كه بانك مركزي تالش دارد 
با كاس���تن از بار تقاضاي مضاعف 
و تامي���ن قميت، آن را به رقم واقعي 

نزديك كند. 

سرويس خبر:  رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر توجه 
به نگاه توحيدي براي از بين بردن غفلت ها گفت: نگاه 

توحيدي در حرفه و نگرش ما اثر مي گذارد.
آيت اهلل صادق آملي الريجاني پنجشنبه در سومين 
نشس���ت هم انديشي استادان بسيجي دانشگاه هاي علوم 
پزشكي سراسر كشور كه در مجمع فرهنگي و آموزشي 
آدينه برگزار شد، افزود: نگاه توحيدي در همه سا حت هاي 
زندگي فردي، اجتماعي و حرفه اي ما دخالت مي كند و 
آثار فراواني دارد. وي ساماندهي فكر، عمل و روح انسان 
را منوط به داشتن نگاه توحيدي دانست و گفت: مي توان 
گفت كه ريش���ه و اصل اين است كه انسان به حقيقت 
مطلقي كه مبدا همه حقايق در عوالم مختلف است، توجه 
داشته باشد؛ صفت مطلقي كه همه قدرت ها و همه وجود 

به او قائم است و همه حركات از ناحيه اوست. 
 * زنگار قلب 

رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: ما به دست خودمان 
كاري كرده ايم كه ذهنمان و فكرمان و دغدغه هايمان و آنچه 
را كه كسب كرده ايم، زنگار قلبهايمان شده است. وي به 
تاثير نگاه توحيدي در ساحت سياسي پرداخت و گفت: 
امام خميني)ره( كه همه ما مديون ايشان هستيم، شخصي 
با اين نگاه توحيدي بود و اگر زماني فرمود »آمريكا هيچ 

غلطي نمي تواند بكند«، واقعاً تعارف نبود.
 وي ادامه داد: ما نمي گوييم ديپلماسي نداشته باشيم، 
چرا كه خداوند متعال تكليف كرده است به انسان ها كه 
اسباب آنچه را كه مي خواهند، فراهم كنند؛ اما نگاه توحيدي 
نگاه اس���تقاللي به اسباب ندارد و نگاه اينكه اين اسباب 

نتايج را خلق مي كند، نگاه توحيدي نيست.
وي ب���ا تاكي���د بر اينكه ن���گاه توحيدي در همه 
ساحت هاي حيات انساني موثر است، گفت: اين نگاه در 
زندگي شخصي، اجتماعي، سياسي و در اشتغال و حرفه 
موثر اس���ت و چنين رويكردي، نگاه ما را براي مثال به 
بيم���اري كه نزد ما مراجعه مي كند، پاداش هايي كه توقع 
داريم و اخالق حرفه اي تغيير مي دهد و اثر آن در پزشكي 

بسيار زياد است.
وي با بيان اينكه اخالق پزشكي تاثير مهمي در اين 
حرفه دارد، گفت: اينكه بنيان ارزش هاي پزشكي از كجا 
مي آيند، بحثي فوق العاده فني و نظري است و در واقع 
سيستم هايي كه براي اخالق پزشكي ترسيم مي شود، هر 
كدام نيازمند يك بحث مهم و اخالقي است. آملي الريجاني 
اضاف���ه  كرد: ما از نظر توحيدي در اينجا حرف داريم 
و حرفمان هم مربوط به فلسفه اخالق است. برخي از 
نويسندگان غربي چهار ارزش توجه به منافع بيمار، عدم 
اضرار به بيمار، استقالل بيمار در انتخاب اينكه بخواهد 
درمان بشود يا خير و بحث عدالت را مطرح كرده اند؛ 
اما سوال اصلي اينجاست كه ضامن اجراي اخالقيات در 

جامعه چيست؟
رئيس دستگاه قضا با طرح اين سوال كه در عالم 
اخالق ضمانت در كجا قرار دارد؟ اضافه  كرد: اگر كسي 
عدالت و ايثار نمي كند، ضمانت اجراي آن كجاست؟ در 
عالم پزشكي اين ضمانت كجاست؟ برخي از علماي ما 
مي گفتند منشا و مبدا اخالقيات مدح و ذم جامعه است؛ اما 

از نگاه توحيدي همه امور ضامن اخالقيات است.

 آيت اهلل آملي الريجاني: نگاه توحيدي در حرفه 
و نگرش ها اثر گذار است

آزادي حلب مرهون درايت و هدايت مقام معظم رهبري است

دكتر نوبخت: برخي ها عادت دارند زحمات فرزندان اين ملت را ناديده بگيرند

تخلف آموزشگاه هاي راهنمايي و رانندگي را به سامانه 197 اطالع دهيد

اختالف هاي خانوادگي در فهرج، 10قرباني برجا گذاشت  

دكترطيب نيا: حذف صفر از پول ملي در بلندمدت اجرا مي شود

كرج: جانش���ين فرمانده سپاه 
پاس���داران انقالب اسالمي گفت: 
آزادي حلب و اينكه مردم اين شهر 
امروز بار ديگر مي توانند به خانه هاي 
خود بازگردند، مرهون درايت، رهبري 
و وجود با بركت مقام معظم رهبري 

است. 
سردار سرتيپ حسين سالمي 
در آيي���ن بهره برداري از 35 پروژه 
محروميت زدايي شهرستان طالقان 
در اس���تان البرز، افزود: اگر مردم 
لبنان در آرامش به س���ر مي برند و 
صهيونيست ها جرات تعدي و دست 
درازي به اين كش���ور را ندارند، از 
موهب���ت وجود مقام معظم رهبري 
اس���ت.  وي اضافه كرد: اگر نعمت 
رهبري امام خامنه اي نبود، آمريكا، 
اس���راييل، رژيم هاي عرب سركش 
مانند عربستان و اروپا مسلمانان را 
غارت مي كردند و به جان و مال و 
ناموس امت اسالمي رحم نمي كردند.  

  سالمي گفت: انقالب اسالمي ايران 
يك رحمت براي تمامي مسلمانان 
ب���وده و وجود ام���ام راحل )ره( و 
پ���س از آن مقام معظم رهبري يك 
نعمت و موهبتي بي بديل براي همه 
امت اسالمي است.  جانشين فرمانده 
كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي   
به اجراي 34 هزارپروژه محروميت 
زدايي به همت س���پاه پاسداران در 
كشور اشاره كردوگفت: اين ميزان 
نش���ان دهنده عزم سپاه براي رفع 
محروميت و برقراري رفاه و آباداني 

در كشور است.  
وي گفت: اين فرصتي كه در 
اختي���ار ما قرار گرفته براي خدمت 
است و براي موقعيت يابي خودمان 
نيست چرا كه در اينصورت هيچ گونه 
ارزشي ندارد.  وي ادامه داد: وقتي كه 
همه دس���ت به دست هم بدهند و 
براي خدمت به نظام، انقالب، اسالم 
و مردم تالش كنند، ش���اهد رشد و 

توسعه هر چه بيشتر كشور و آباداني 
آن خواهيم بود.     پروژه مس���جد 
امام رضا )ع( در زميني به مساحت 
124 متر مربع، كانال مهار سيالب و 
هدايت فاضالب روستاي نسا عليا، 
تصفيه خانه هوازي به مساحت 180 
متر مربع، كانال هدايت سيالب به 
طول 80 متر و ساختمان اداري ستاد 
ناحيه مقاومت بسيج طالقان از جمله 
پروژه هايي بود كه با حضور سردار 

سالمي به بهره برداري رسيد. 
آسفالت محوطه و معابر سپاه 
ناحيه مقاومت، احداث حوزه مقاومت 
خواهران حضرت معصومه )س( و 
برادران امام رضا )ع( روستاي منگالن 
به مس���احت 260 متر مربع، پروژه 
برادران ذوالفقار و خواهران حضرت 
زينب )س( شهرك طالقان در 200 
متر مربع، ساخت پايگاه و خانه هاي 
عالم در 19 روستا از ديگر پروژه هايي 

بود كه به بهره برداري رسيد. 

س���منان: وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: 
سياست حذف صفر از نظام پولي كشور بر اساس 
ارزيابي نظام اقتصادي و چاپ پول، در دراز مدت و 

در يك مسير اصولي، عملياتي مي شود.
دكتر علي طيب نيا  پنجشنبه در حاشيه هجدهمين 
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان سمنان در 
سالن غدير،  افزود: هدف از اجراي تغيير واحد پولي از 
ريال به تومان، تطبيق و رعايت اصول قانوني با رفتار 
مردم است و اجراي اين طرح، زمينه روند مثبت براي 

كاهش دغدغه هاي پولي مردم را فراهم مي كند.
وي گفت: بحث حذف صفر از سياس���ت هاي 
پولي كش���ور به هيچ عنوان مطرح نيس���ت و بايد 
جلسه كارشناسي زيادي در رابطه با اين موضوع در 

وزارتخانه هاي مرتبط تشكيل شود.
طيب نيا با اش���اره به رشد اقتصادي كشور در 
سال 95، اضافه  كرد: در سه ماهه اول سال 95 رشد 
اقتصادي كشور به 4/.5 درصد رسيد كه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، چهار دهم درصد رشد داشته است. 
وي ادامه داد: در6 ماهه اول سال 95 رشد اقتصادي 
در كشور 7/4 دهم درصد بود كه بخش قابل توجهي 
از اين ميزان رشد به دليل موفقيت هاي اخير نفتي و 

افزايش توليد و صادرات نفت بوده است.
طيب نيا اضافه كرد:عالوه بر شاخص افزايش 
توليد و صادرات نفت، در زمينه هاي مختلف تجاري 
و بازرگاني نيز كشور رشد اقتصادي قابل توجهي در 

6 ماهه اول سال 95 داشته است.
وي گفت: يكي از سياس���ت هاي اصلي دولت 
يازدهم، كاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم است 
و با برنامه ريزي هاي منسجم، بخش قابل توجهي از 

چسبندگي هاي نرخ سود بانكي كاهش يافته است.
طيب نيا خاطرنشان كرد: وجود تناقض در بازار 
منابع وام دهي يكي از داليل عمده تغييرنكردن نرخ 
س���ود در كشور است كه بايد بر اساس برنامه هاي 
راهبردي، اقدامات موثر در اين رابطه اجرايي شود.
 * ايجاد يك ميليون و 445 هزار شغل     

   وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان سمنان با اشاره به 
ايجاد اشتغال براي يك ميليون و 445 هزار نفر در بهار 

و تابستان 95، گفت: اين ميزان ايجاد اشتغال از سوي 
دولت تدبير و اميد، در تاريخ ايران بي سابقه است.

 طيب نيا، افزود: در بهار 95 براي 745 هزار نفر 
به صورت خالص و در تابستان براي بيش از 700 
هزار نفر از سوي دولت تدبير و اميد شغل ايجاد شده 
است. وي اضافه كرد: اين تعداد شغل با تالش دولت 
يازدهم در شرايط ناشي از تحريم هاي پيش از آن به 
وجود آمده است و اين عملكرد دولت تدبير و اميد 
بي نظير بوده اس���ت. وي گفت: در فاصله سال هاي 
84 تا 92 و طي اين هشت سال، ساالنه متوسط 14 
هزار شغل در كشور ايجاد شد و اين در حالي است 
كه در دولت يازدهم طي 6 ماه، يك ميليون و 455 

هزار شغل اضافه شده است.
وي، رشد اقتصادي باال، توسعه اشتغال و تك 
رقمي شدن نرخ تورم را از نشانه هاي قرارداشتن اقتصاد 
كشور در مسير درست عنوان كرد و افزود: بايد وحدت 

و همدلي در اين مسير افزايش پيدا كند.
* نا اميد كردن مردم، سم است

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: امسال سال 
اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل نامگذاري شده است، 
بايد كشور از ركود خارج شود و اميد مردم در اين 
مسير بهترين سرمايه و نا اميد كردن آن ها از دولت، 

سم براي نظام، دولت و آينده ايران است.
طيب نيا با بيان اين كه مردم بايد اميد داش���ته 
باشند و نبايد همديگر را تخريب كنند، افزود: روحيه 
ياس و نااميدي و ايجاد فضاي نااميدكننده آثار منفي 

براي كشور به وجود مي آورد.
وي اضافه كرد: از ابتداي سال 95 در بخش هاي 
مختلفي سعي در تخريب دولت وجود داشته است كه 
ابتداي آن با مساله فيش هاي حقوقي بود، سپس شاهد 
بوديم كه مساله شهرداري ها و امالك شهرداري ها و 
قوه قضاييه مطرح شد. وزير امور اقتصادي و دارايي 
گفت: فيش هاي حقوقي اتفاق بسيار بدي است بايد 
به طور حتم برخورد كنيم و نظام پرداخت هاي كشور 
بايد ساماندهي شود، اما اينكه اين را در جامعه بيش 

از اندازه بزرگ كنيم درست نيست.
وي ادامه داد: طي ارزيابي ديوان محاسبات، در 
بحث فيش هاي حقوقي حدود 23 ميليارد تومان مازاد 

پرداخت ش���ده است كه ديوان محاسبات نمي گويد 
خالف بوده و اين در شرايطي است كه بابك زنجاني 
هشت هزار ميليارد تومان درآمدهاي نفتي را گرفته 

است و معلوم نيست با آن چه كرده است.
اين وزير اضافه كرد: نظام ايران يكي از پاك ترين 
نظام ها و مديران ايران از پاك ترين ها هستند، اما برخي 
عادت به تخريب توانايي هاي مديران و دستگاه ها دارند. 
طيب نيا افزود: عملكرد دولت يازدهم بنا به اذعان 
حتي نهادهاي خارجي مخالف ايران، شبيه معجزه بوده 
است و ايران با توجه به ركود قيمت نفت، بهترين 

عملكرد را داشته است.
وي، يكي از داليل عملكرد مثبت ايران را رابطه 
خوب بين دولت و مجلس ش���وراي اسالمي عنوان 
كرد و گفت: نمايندگان مجلس در اين راه بس���يار 
موفق عمل كرده اند و همكاري الزم را با دولتمردان 
داشته اند.  طيب نيا، دليل اصلي رشد اقتصادي را توليد 
و صادرات بيشتر نفت عنوان كرد و گفت: عالوه بر 
نفت، از زمستان سال 94 تاكنون همه بخش ها رشد 

اقتصادي داشته اند.
وي افزود: رش���د توليد و صادرات نفت تاثير 
معني دار روي همه بخش ها دارد و وقتي نفت رشد 

داشته باشد، اقتصاد كشور نيز رشد خواهد داشت.
وي افزود: امسال با وجود مشكالت اقتصادي 
فراوان و با توجه به اين كه كس���ري بودجه قابل 
توجهي از تحريم ها به سال 95 منتقل شده بود، يك 
ميليون بشكه به صادرات نفت افزوده شده است و 

وضع فروش نفت مطلوب شده است.
* بانك هاي غيردولتي بهتر عمل كنند

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين كه 40 
درصد از منابع استان سمنان براي تحقق طرح هاي 
بزرگ اقتصادي استان در اختيار بانك هاي غيردولتي 
اس���ت و آن ها تعهدات خود را انجام نداده اند، بر 
ضرورت انجام تعهدات بانك هاي غيردولتي در اين 
ح���وزه تاكيد كرد. وي گفت: چهار بانك غيردولتي 
در استان سمنان وجود دارد كه بايد تسهيالت رونق 
توليد به واحدهاي صنعتي و كشاورزي ارايه دهند، 
اما با داليل مختلف به بهانه نرخ سود و وثيقه بانكي، 

اين تسهيالت را ارايه نمي دهند.

كرمان: رئي���س دادگاه عمومي 
شهرس���تان فهرج از رسيدگي ويژه 
دستگاه قضايي به موضوع حادثه تلخ 
روستاي جهان آباد اين شهرستان خبر 
داد و گفت: اختالفات خانوادگي، علت 

و انگيزه اصلي حادثه است. 
داماد يك خانواده كرماني  عصر 
پنجش���نبه در روس���تاي جهان آباد 
شهرستان فهرج درشرق استان كرمان  
بعد از باال گرفتن اختالفات باخانواده 
همسرش به منزل آنها رفت و اعضاي 
اين خانواده وحاضران درخانه  را به 
رگبار گلوله بست. به گزارش روابط 
عمومي دادگستري استان كرمان، ابوذر 

داوري���ان از قتل 10 نفر از اهالي يك 
خانواده و همسايگانش در روستاي 
جه���ان آباد خبر داد و افزود: در اين 
رابطه چهار نفر مجروح شدند كه در 

بيمارستان پاستور بم بستري هستند.
وي اظهار داش���ت: دستورات 
قضايي الزم براي دس���تگيري عامل 
جنايت صادر شده و رسيدگي به اين 
پرونده با جديت در دستور كار دستگاه 

قضايي قرار گرفته است.
وي گفت: انگيزه و علت اصلي 
اين جنايت، اختالفات خانوادگي بوده 
كه قاتل با همسر و خانواده همسرش 
داشته اس���ت. رئيس دادگاه عمومي 

شهرس���تان فهرج افزود: متهم به قتل 
)ش. ن( جواني 26 ساله و داراي سابقه 
كيفري اس���ت  و از يك سال و نيم 
قبل با ش���خصي به نام )ر. د( ازدواج 
مي كند كه از ابتداي زندگي مشترك 
با همس���رش دچار اختالفات متعدد 
زناش���ويي بوده است. وي بيان كرد: 
متهم حوالي ساعت 17 الي 18 پنجشنبه   
با مراجعه به منزل پدر همسرش كه 
دختر خاله وي نيز بوده است اقدام به 
تيراندازي به سمت منزل و قتل پدر 
همس���رش مي كند.  داوريان گفت: او 
سپس به داخل منزل مي رود و تمامي 
افراد داخل خانه به غير از همسرش را 

به گلوله مي بندد كه متاسفانه با توجه 
به اينكه تعدادي از همسايگان نيز براي 
عيادت يك بيماردر داخل خانه بوده اند 
آمار كشته ها افزايش يافته است. وي 
اضافه  كرد: در اين حادثه تلخ متاسفانه 
10 نفر از جمله پدر، مادر، تعدادي از 
فرزندان و همسايگان خانواده به قتل 
مي رسند و تعداد چهار نفر براي درمان 
به بيمارستان پاستور بم اعزام شده اند. 
خلي���ل همايي راد مديركل امنيتي و 
انتظامي استانداري كرمان گفت: متهم 
هم اكنون فراري اس���ت و ماموران 
انتظامي درصدد شناسايي وبازداشت 

اين فرد هستند.

 2 عامل  تيراندازي به منزل بازپرس آباداني 
بازداشت شدند

آبادان: رئيس دادگستري شهرستان آبادان گفت: 2عضو شبكه  تيرانداري به منزل 
بازپرس آبادان با كار اطالعاتي سربازان گمنام امام زمان )عج( و هوشياري ماموران 
پليس شناسايي و بازداشت شدند. دوم آذر امسال منزل بازپرس دادسراي عمومي و 
انقالب شهرستان آبادان به وسيله اعضاي شبكه  ناشناس هدف گلوله قرار گرفت. 
»سيروس محمدي زاده« رئيس دادگستري آبادان  گفت: با پيگيري و تدبير »ناصر 
غالمي« دادستان عمومي و انقالب آبادان، هوشياري سربازان گمنام امام زمان )عج( 
و نيروي انتظامي، 2 نفر از عامالن شبكه  تيراندازي به منزل بازپرس دادگستري آبادان  

پنجشنبه شب در محور پليس راه اهواز � انديمشك بازداشت شدند.

 قاتل خاموش در مراغه جان 3 نفر را گرفت
مراغه: مديرعامل سازمان آتش نشاني مراغه از مرگ سه نفر از اعضاي يك 
خانواده در اين شهرستان بر اثر مسموميت ناشي از گارگرفتگي خبر داد.ناصر 
صمديان افزود: در اين حادثه كه بامداد پنجشنبه  در شهرك امام علي )ع( روي 
داد، پيرمرد 70 ساله، زن 65 ساله و دختر 11 ساله خانواده بر اثر گازگرفتگي فوت 
كردند و دو نفر نيز بر اثر مسموميت به بيمارستان منتقل شدند. اين حادثه به دليل 
استفاده نكردن از دودكش در آبگرمكن و استفاده نكردن از دودكش مناسب در 

بخاري گازسوز و انتشار گاز منوكسيد كربن روي داده است.

جهرم: قاتل فراري بعد از 10 سال 
دستگير شد. فرمانده انتظامي فارس 
گفت:  ساعت 4 بامداد ديروزنيروهاي 
انتظامي براي دستگيري قاتل فراري 
وارد روس���تاي آب سرد بخش خفر 
شهرستان جهرم شدند و مخفيگاه او 

را محاصره كردند.
س���ردار احمد علي گودرزي 
افزود: متهم پس از درگيري مسلحانه 
ب���ا مام���وران و ب���ي  توجهي به 

 هشدارهاي پليس،مجروح و دستگير
شد. 

وي گف���ت: اين فرد به ارتكاب 
قتل، همكاري در قتل، اقدام به سرقت 
از طالفروشي، ايجاد رعب و وحشت، 
اخاذي، خريد و فروش مواد مخدر و 

ارتباط با اشرار متهم است.
گودرزي افزود: متهم دو قبضه 
س���الح جنگي، كلت و نارنجك به 

همراه داشت.

دستگيري قاتل فراري پس از 10 سال

سرويس خبر:  رئيس مركزصدورگواهينامه پليس 
راهور ناجا با بيان اينكه آموزشگاه هاي متخلف كه 
خالف مفاد آيين نامه هيات دولت رفتار كنند، پلمب 
مي شوند، از مردم خواست تا تخلفات اين مراكز را 

به سامانه 197 اطالع دهند.
 س���رهنگ هويدا تزار اف���زود: تمام پيام هاي 
مردمي اعم از انتقادات و پيشنهادات آن ها در سامانه 
197 مورد بررسي قرار گرفته و در صورت مشاهده 
قصور از س���وي آموزشگاه ها، برابر مقررات با آن ها 
برخورد مي شود. وي در مورد پلمب آموزشگاه هاي 
متخلف نيزگفت: به صورت موقت دسترسي هاي 
ورود به س���امانه صدور گواهي نامه مراكز متخلف 
بسته مي شود.  تزار افزود: گاهي بين هنرجو و مربي 

آموزشگاه براي دريافت هزينه هاي آموزش توافقي 
انجام مي شود كه در اين صورت مانعي وجود ندارد 
براين اساس حداكثر تا سه جلسه آموزش هاي تكميلي 
مي تواند توسط كارشناسان تجويز شود. وي اضافه  
كرد: در صورتي كه مربي، هنرجو را مجبور كند كه 
ساعت اضافه بگيرد يا مبالغ باالتري از نرخ مصوب 
پرداخت كند، مرتكب تخلف شده و هنرجو مي تواند 
از طريق سازمان تعزيرات حكومتي طرح دعوا كرده 
كه طبق قانون برخورد مي شود. رئيس اداره صدور 
گواه���ي نامه ناجا، گفت: همكاراني كه آزمون ها را 
اخذ مي كنند كارشناس���ان مورد وثوق پليس راهور 
هستند كه از طريق بنياد تعاون ناجا اعزام مي شوند 
براين اساس از نظر ساختاري هيچ گونه ارتباطي با 

آموزشگاه ها ندارند.
  تزارگفت: آموزشگاه ها صرفا آموزش ارايه داده 
و همكاران كه آزمونها را برگزارمي كنند مورد وثوق 
راهنمايي و رانندگي هستند و جز كاركنان آموزشگاه ها 
نيستند و هيچ گونه صرفه اقتصادي براي آن ها ندارد 
كه بخواهند افراد را در آزمون ها قبول يا مردود كنند 
چرا كه حقوق خود را از بنياد تعاون ناجا دريافت 
مي كنند. به گفته وي مبالغ دريافتي ازهنرجوها نيز به 
حساب سازمان صنعت، معدن وتجارت واريز مي شود 
و سهم هر يك از جمله آموزشگاه ها به صورت جدا 
مشخص مي شود و فيش ها براساس آنچه در قانون 
بودجه پيش بيني شده در مورد صدور گواهي نامه به 

حساب خزانه واريز مي شود.    



تیم فوتبال پرسپولیس با شکست سیاه جامگان در آخرین 
هفته نیم فصل نخست لیگ برتر، صدر جدول را برای خود 

حفظ کرد و قهرمان نیم فصل شد.
به گزارش ایسنا، پرس���پولیس در آخرین دیدار خود 
در نیم فصل نخس���ت لیگ برتر فوتبال در خانه با سه گل 
سیاه جامگان را شکست داد وبا 32 امتیاز قهرمان نیم فصل شد. 
گل های پرس���پولیس را کمال کامیابی نیا در دقیقه ۷ ، رامین 
رضایی���ان در دقیقه ۱2 و مهدی طارمی در دقیقه ۵2 به ثمر 

رساندند.
دیدار تیم های پرسپولیس و سیاه جامگان در چارچوب 
هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال از س���اعت ۱۵ در ورزشگاه 
آزادی آغاز شد و از همان دقیقه نخست، سرخ پوشان میزبان، 
بازی را با حفظ توپ شروع کردند. در دقیقه 3 بازی رد و بدل 
شدن توپ بین بازیکنان پرسپولیس در محوطه جریمه مهمان 
موقعیت خوبی برای گل زنی ایجاد کرد اما شوت محکم جالل 
حسینی را ناصری به زیبایی هرچه تمام تر از روی خط دروازه 
به بیرون فرستاد. یک دقیقه بعد مهاجم سیاه جامگان تقریبا با 
بیرانوند تک  به  تک شد اما دروازه بان و مدافعان پرسپولیس 

توپ را دور کردند.
دقیقه ۷ بازی سرخ پوش���ان صاحب یک ضربه کرنر 
شدند. مسلمان توپ را ارسال کرد، مهدی طارمی روی ان 
اثر گذاشت و در نهایت کامیابی نیا دروازه خالی تیم مشهدی 

را باز کرد.
دقیقه ۱2، رامین رضاییان نخس���تین گل خود را برای 
پرسپولیس در فصل شانزدهم لیگ برتر به زیبایی به ثمر رساند. 
وحید امیری توپ را داخل محوطه جریمه به رضاییان رساند 
و او توپ را به گوشه مخالف دروازه زد که با برخورد به تیر 
دروازه وارد گل شد. رضاییان پس از زدن این گل سجده شکر 

به جا آورد و مورد تشویق شدید هواداران قرار گرفت.
دقیقه 2۴ - پ���اس عرضی خوب نوراللهی را ناصری 

جلوی پای طارمی و رضاییان مهار کرد.
دقیقه ۵2، مهدی طارمی گل سوم تیمش را به ثمر رساند. 
فرشاد احمدزاده با پاس روبه جلو طارمی را در موقعیت گل 
قرار داد و این بازیکن هم با شوت محکم از زاویه بسته دروازه 

سیاه جامگان را باز کرد.
دقیقه ۷۰، مهدی طارمی باز هم گل زد اما این گل در 

موقعیت آفساید به ثمر رس���یده بود و از سوی داور مردود 
اعالم شد.

برانکو: مستحق این قهرمانی بودیم 
س���رمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه تیمش 

مستحق قهرمانی در نیم فصل اول بوده است درباره جدایی 
احمد نوراللهی از این تیم گفت: من دو ماه پیش می دانستم که 

احمد می خواهد به خدمت برود.
به گزارش مهر؛ برانکو ایوانکوویچ بعد از پیروزی تیم 
فوتبال پرسپولیس مقابل سیاه جامگان در هفته پانزدهم لیگ 
برتر فوتبال؛ گفت: نمی توانم این شادی را به چیزی تشبیه کنم 
و توضیح بدهم.  از تمام بازیکنانم تشکر می کنم.  آنچه در این 
بازی زیباتر از همه چیز بود دوستی و وحدت بازیکنان تیم 
بود. امروز یک نمایش زیبا داشتیم و توانستیم به گل برسیم. 

تعداد زیادی هم موقعیت گلزنی داشتیم.
وی افزود: همه آنچه که فوتبال را تش���کیل می دهند 

داشتیم. خوشحالم که در انتهای نیم فصل شادی را به هواداران 
دادیم. برای ما هم که سال نو را جشن می گیریم هدیه زیبایی 
بود.  برانکو ادامه داد: ما مستحق این قهرمانی بودیم و در نیم 

فصل دوم هم با همین قدرت به کارمان ادامه خواهیم داد.

خداحافظی نوراللهی با هواداران 
همچنین احمد نوراللهی که قرار است در نیم فصل راهی 
تیم فوتبال تراکتورسازی شود، پس از پایان دیدار پرسپولیس با 

سیاه جامگان با هواداران خداحافظی کرد.
احمد نوراللهی که قرار اس���ت از نیم فصل به خاطر 
گذراندن خدمت سربازی راهی تراکتورسازی شود، به سمت 
هواداران رفت و با آنها خداحافظی کرد. هواداران هم با سر 
دادن ش���عارهایی از زحمات او برای پرسپولیس قدردانی 

کردند.
پیروزی استقالل خوزستان مقابل صبا

استقالل خوزستان  هم در خانه با نتیجه یک بر صفر 

صبای قم را شکست داد.
در ادامه هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال تیم های استقالل 
خوزس���تان و صبای قم به مصاف هم رفتند که این دیدار با 

نتیجه یک بر صفر به سود خوزستانی ها به پایان رسید.
در این دیدار حسن بیت سعید در دقایق پایانی توانست 
تک گل استقالل خوزستان را به ثمر برساند. همچنین در این 
دیدار حامد لک و هاش���م بیک زاده از داور بازی کارت زرد 

دریافت کردند.
با این نتیجه اس���تقاللی ها با ۱۸ امتیاز موقتا به رده نهم 
جدول رده بندی رسیدند و صبای قم با ۹ امتیاز در رده پانزدهم 

جدول رده بندی باقی ماند.
پیروزی پیکان بر فوالدوصعود به رده سوم 

همچنین تیم فوتبال پیکان تهران با پیروزی 2 بر یک برابر 
فوالد خوزستان در دیداری خانگی با سه پله صعود و تا قبل از 
پایان رقابت های هفته پانزدهم در رده سوم جدول رده بندی 

لیگ برتر قرار گرفت.
تیم های پیکان تهران و فوالد خوزس���تان از ساعت 
۱۵ دیروز در ورزشگاه شهدای قدس رو در روی یکدیگر 
قرار گرفتند. رقابت تیم های پنجم و ششم جدول رده بندی 
حساسیت های خاص خود را داشت و شاگردان مجید جاللی 
که از امتیاز میزبانی بهره می بردند، از ابتدا قصد داش���تند با 
طراحی حمالت مختلف دروازه فوالد خوزستان را باز کنند.
اما ماهان رحمانی بازیکن پیکان در حالی که قصد داش���ت 
توپ را از میانه میدان به دروازه بان خودی برساند، به ناگاه 
دروازه تیمش را گش���ود تا تیم میهمان در دقیقه 33 یک بر 

صفر پیش بیفتد.
در دقیقه 3۹ خطای وحید طالب لو دروازه بان فوالد بر 
روی مرتضی آقاخان بازیکن پیکان در محوطه جریمه باعث 
شد تا داور نقطه پنالتی را نشان دهد. آقاخان خود پشت این 

ضربه قرار گرفت و بازی را به تساوی کشاند.
در دقیقه ۴3 و پیش از پایان نیمه اول علی حمودی موفق 
شد از روی یک ضربه ایستگاهی به زیبایی هرچه تمام تر 
دروازه تیم فوالد، تیم سابق خود را گشوده و پیکان را 2 بر 
یک پیش بیندازد.شاگردان مجید جاللی با پیروزی در دیدار 
امروز 2۵ امتیازی شدند و تا قبل از پایان رقابت های هفته 
پانزدهم به رده سوم جدول رده بندی لیگ برتر صعود کردند.

14 ورزشي
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کاراته ایران جام قهرمانی را باالی سر برد
دوازدهمین دوره رقابتهای بین المللی جام ایران زمین کاراته با قهرمانی تیم 

ایران خاتمه یافت.
به  گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، دوازدهمین دوره رقابت های 
بین المللی جام ایران زمین کاراته طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه 3۰آذر و 
یکم دی ماه در خانه تکواندو تهران برگزار شد که در پایان تیم ایران بر سکوی 
قهرمانی قرار گرفت، عراق دوم شد، گرجستان در مکان سوم ایستاد، ارمنستان 

چهارم شد و تیم آذربایجان در جایگاه پنجمی ایستاد.
همچنین در حاشیه مسابقات جام ایران زمین از سیدشهرام هروی سرمربی 
تیم ملی بزرگساالن، حسین روحانی مربی تیم ملی، ذبیح اله پورشیب، مهدی 
سلطانی، بهمن عس���گری، سعید احمدی، احسان حیدری و امیربهادر تدین 

تجلیل شد.
بانوی المپیکی نخستین قهرمان تور ایرانی پینگ پنگ

رقابت های تور ایرانی بانوان جام بیستون دیروز با شناخت نفرات برتر در 
شهرستان صحنه استان کرمانشاه به پایان رسید.

به گزارش فدراس���یون تنیس روی میز،نخس���تین  تور ایرانی بانوان و 
رنکینگ ملی با قهرمانی نخستین بانوی المپیکی به پایان رسید. در این پیکارها 
که از روز چهارشنبه اول دی به میزبانی هیات تنیس روی میز استان کرمانشاه 
و شهرستان صحنه در جریان بود، دیروز با قهرمانی ندا شهسواری تنها بانوی 
المپیکی کشورمان به پایان رسید و او جایزه بیست میلیون ریالی مسابقات را از 

آن خود کرد.
این مس���ابقات با حضور  ۴۷ نفر از استان های مختلف برگزار شد ندا 
شهس���واری از استان کرمانشاه در دیدار نهایی با حساب ۴ بر 2 مقابل مهشید 
اشتری از خراسان رضوی به برتری دست یافت و قهرمان شد. اشتری دوم شد 
و پانزده میلیون ریال جایزه نقدی گرفت. غزاله مالطلب از البرز و آنا فیاضیان 
از استان اصفهان مشترکاً در مکان سوم ایستادند و هر کدام صاحب ۱۰ میلیون 

ریال جایزه شدند.
صباصفری از مازندران، فاطمه مختاررضایی از مازندران، مریم صامت از 
گلستان و منصوره رضایی از اصفهان با شکست در مرحله یک چهارم نهایی 

مشترکاً در جایگاه پنجم قرار گرفتند.
دعوت ۲۳ آزادکار به اردوي تیم ملی 

اردو تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن برای شرکت در رقابت های بین المللی 
جام تختی و جام جهانی روزهای ۵ تا ۱۷ دی ماه در محل خانه کشتی شماره 

یک تهران برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، اسامی نفرات دعوت ش���ده به این اردو به شرح زیر 

است:
۵۷ کیلوگرم: حسن رحیمی )تهران(، یونس سرمستی )آذربایجان شرقی(، 

امید جاللی بهار )البرز(
6۱ کیلوگرم: بهنام احس���ان پور )مازندران(، پیمان بیابانی )تهران(، ایمان 

صادقی )مازندران(
6۵ کیلوگرم: میثم نصیری )زنجان(، مهدی یگانه جعفری )مازندران(
۷۰ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی )تهران(، حامد رشیدی )کرمانشاه(

۷۴ کیلوگرم: حسن یزدانی )مازندران(، پیمان یاراحمدی )لرستان(، بهمن 
تیموری )کرمانشاه(

۸6 کیلوگرم: علیرضا کریمی )البرز(، مجتبی گلیج و محمدجواد ابراهیمی 
)مازندران(

۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی )خراسان شمالی(، حسین شهبازی )تهران(، 
عباس طحان )مازندران(

۱2۵ کیلوگرم: کمیل قاسمی )مازندران(، امیررضا امیری )لرستان(، امین 
طاهری )تهران(، یداله محبی )کرمانشاه(

سرمربی: محمد طالیی؛ مربیان: علی اکبر دودانگه، امیر توکلیان، عباس حاج 
کناری، احسان لشگری.

قهرمانی نوشاد در جایزه بزرگ تنیس روی میز الر
نوشاد عالمیان با شکست برادرش قهرمان جایزه بزرگ تنیس روی میز 

الر شد.
به گزارش ایسنا، در پایان اردوی تیم ملی تنیس روی میز در شهرستان الر، 
مسابقه جایزه بزرگی بین ملی پوشان برگزار شد که در بازی فینال، نوشاد عالمیان 

با نتیجه ۴ بر ۱ موفق به شکست برادرش نیما عالمیان شد.
 در بازی رده بندی هم افش���ین نوروزی و محمدعلی روئین تن با هم 
مسابقه دادند که نوروزی با نتیجه ۴ بر 3 حریفش را شکست داد و به مقام سوم 
رسید.اردو تیم ملی در الر از 22 آذر شروع شد که با برگزاری این جایزه بزرگ 

به پایان رسید.

چلسی انتقال ۶۰ میلیونی اسکار به شانگهای را تائید کرد
باشگاه چلسی تایید کرد هافبک برزیلی 
این تیم با 6۰ میلیون پوند راهی شانگهای چین 

می شود.
به گزارش یورو اسپورت، اسکار، هافبک 
2۵ س���اله برزیلی که  با آمدن آنتونیو کونته 
شرایطش در چلس���ی سخت شد با پیشنهاد 
6۰ میلیون یوریی تیم ش���انگهای چین رو به 
رو ش���د. تیمی که هدایت آن را آندره ویاش 

بواش پرتغالی )سرمربی پیشین چلسی( بر عهده دارد. باشگاه چلسی اعالم کرد با 
شانگهای در این باره به توافق رسیده است و در فصل نقل و انتقالت زمستانی این 

جابه جایی صورت خواهد داد.
لواندوفسکی:باید گل های بیشتری می زدم 

مهاجم لهستانی »باواریایی ها« از اینکه 
در پیروزی سه بر صفر تیمش مقابل الیپزیگ 
نتواسته بود بیش از یک گل بزند، دلخور شده 

است.
به گزارش مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ 
موفق شد در ورزش���گاه خانگی اش آر بی 
الیپزیگ را با گل های »تیاگو آلکانترا«، »ژابی 
آلونسو« و »روبرت لواندوفسکی« با نتیجه سه بر 
صفر شکست دهد تا »کارلو آنچلوتی« سرمربی این تیم نمایش شاگردانش را در 

نیمه اول این دیدار، بی نقص تلقی کند.
الیپزیگ در این دیدار با اخراج »امیل فورسبرگ« در دقیقه 3۰ بازی، ده نفره 
شد و لواندوفسکی احساس می کند وی در نیمه دوم باید گل های بیشتری به 
ثمر می رساند. این مهاجم لهستانی به وب سایت رسمی بوندسلیگا گفت: کمی 
دلخورم زیرا حداقل می توانستم یک یا دو گل دیگر بزنم، اما فوتبال همین است. 

بازی ما در نیمه اول عالی بود، الیپزیگ واقعاً فقط یکبار فرصت گلزنی داشت.
گل لواندوفسکی در این دیدار، دوازدهمین گل فصلش بود و تا به حال در 
آلمان ۱33 گل به ثمر رسانده است تا در جدول گلزنان تاریخ بوندسلیگا در کنار 

»جیووانی البر« قرار بگیرد.
سرمربی کریستال پاالس اخراج شد 

سرمربی تیم کریس���تال  پاالس به دلیل 
عملکرد ضعیف خود توسط مسئوالن این باشگاه 

اخراج شد.
به گزارش ایرنا از تارنمای خبری ساکرنت، 
کریستال پاالس در بیانیه ای اعال کرد که آلن 
پاردیو س���رمربی خود را اخراج کرد و هرچه 
سریع تر دنبال جانشینی برای وی است.پاریدو 
که در ژانویه 2۰۱۵ هدایت این تیم را بر عهده 

گرفت، در ۱۱ مسابقه لیگ برتر فقط یک برد داشته است و کریستال پاالس را 
در مکان هفدهم جدول لیگ برتر انگلیس رس���اند.پاردیو در بیانیه ای در وب 
سایت رسمی باش���گاه با ابراز ناراحتی برای جدایی از این باشگاه از تمام افراد 
برای حمایتشان تشکر کرد.وی گفت:  فرصت را مغتنم شمرده و از تمام افراد در 

کریستال پاالس برای حمایت فوق العاده خود تشکر می کنم. 
حریفان رئال و بارسا در جام حذفي مشخص شد

قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باشگاه های اسپانیا برگزار 
شد که بر اساس آن در دیدارهایی حساس بارسلونا با اتلتیکوبیلبائو و رئال مادرید 

با سوییا مصاف می دهند.
به گزارش ایرنا، آیین قرعه کشی این مرحله از» کوپا دل ری«دیروزبرگزار 
شد و بارسلونا مدافع عنوان قهرمانی و پرافتخارترین تیم جام حذفی اسپانیا با 

اتلتیکوبیلبائو مصاف می دهد. 
 رئال مادرید که در آرمانی ترین شرایط سال های اخیر خود قرار دارد با تیم 

سخت کوش سوییا روبرو می شود.
برنامه مسابقات جام حذفی اسپانیا به این شرح است:

الس پالم���اس – اتلتیکومادرید،آلک���ورون – کوردوبا،اتلتیکوبیلبائو – 
بارسلونا،رئال مادرید – سوییا، رئال سوس���یداد – ویارئال،الکرونیا – آالوس 

والنسیا - سلتاویگو

جشنواره گل پرسپولیس درقهرماني نیم فصل  كوتاه  خارجياخبار ورزشي

فدراسیون کش���تی ایران برای 
توسعه کشتی در میان زنان به خصوص 
بانوان مسلمان، شیوه جدیدی از کشتی 
بانوان با پوشش متفاوت را به عنوان 
cover- singlet wrestling" به 

اتحادیه جهانی کشتی پیشنهاد داد.
به گزارش ایس���نا، در پیشنهاد 
ارسالی ایران به اتحادیه جهانی کشتی 
با توجه به این که پوشش کنونی زنان 
سبب شده است قشر زیادی از بانوان 
نتوانند در این رشته حضور داشته باشند، 
پیشنهاد برگزاری این شیوه جدید را با 
رعایت کامل پوشش به اتحادیه جهانی 

کشتی ارائه داده است.
قرار است این پیشنهاد در نشست 
آتی کمیسیون سایر کشتی های  وابسته 
به اتحادیه جهانی کشتی که مقر آن در 
استانبول ترکیه است، مطرح شود و 
فدراسیون کشتی ایران در این زمینه 

ارائه گزارش خواهد کرد.
از طرف دیگر همان طور که در 
گزارش های داوری المپیک هم اعالم 
ش���ده بود، یکی از تخلفات باال در  
کشتی زنان کشیده شدن  موی  سر 

بهنگام مبارزه بوده است.
با توجه ب����ه پیگیری هایی که 
فدراسیون کش����تی ایران انجام داده 
است، پیش����نهاد می شود  که شیوه 
جدیدی از کش����تی زنان با پوشش 
 و حفاظت مناس����ب ب����ه  عنوان 
 " cover- singlet wrestling"به 
رشته های کشتی های تحت پوشش 
اتحادیه جهانی اضافه شود و امکانی را 
فراهم کند که جمعی از زنان عالقمند 
به کشتی که به سبب عالقمند نبودن 
به نوع پوشش، شانسی برای حضور 
در این رشته ورزشی را نداشته اند، از 
این فرصت جدید استفاده کنند و به 
آمار جامعه کشتی جهان اضافه شود.  
نوع دوبنده این زنان عالقمند به کشتی، 
لباسی مناس����ب و در دسترس برای 
همگان است که از موی سر تا کف پا 
را تا پوشش داده و محافظت می کند.
فدراسیون کش����تی ایران آماده ارائه 
توضیحات بیشتر و در صورت لزوم 
کمک به توسعه این شیوه جدید که 
با پوشش مناسب زنان همراه است، 

خواهد بود.

نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال با توقف صدرنشین و پیروزی گیتی پسند و 
تاسیسات دریایی آغاز شد.

به گزارش ایرنا، هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال و هفته اول دور برگشت با 
برگزاری دیدار بین تیم های حفاری اهواز و شهروند ساری آغاز شد.

شاگردان علی رعدی، در این دیدار در حالی که تا دقایق پایانی از حریف خود 
پیش بودند در نهایت برتری را از دست داده و به یک امتیاز قناعت کردند. این بازی 

با نتیجه تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.
گیتی پسند اصفهان صدرنشین مسابقه ها هم به سختی در خانه مقابل مقاومت 
البرز تک امتیاز را دریافت کرد. این تیم تا 2۰ ثانیه آخر با نتیجه 3 بر 2 از حریف خود 
عقب بود اما در نهایت کار به تساوی 3 بر 3 کشیده شد. با این حال شاگردان رضا لک 

با اختالف سه امتیازی نسبت به تیم دوم همچنان صدر جدول را حفظ کردند.
تاسیسات دریایی تهران هم در دیداری پرگل با نتیجه ۸ بر 3 لبنیات ارژن شیراز 
را در هم کوبید. شاگردان وحید شمسایی که در دیدار رفت مقابل این تیم شکست 
خورده بودند، در این بازی انتقام سختی از شاگردان کمالی گرفته و خود را به صدر 
جدول نزدیک کردند.تاسیساتی ها با این برد 2۹ امتیازی شده و به رده چهارم صعود 
کردند. در آخرین بازی هفته چهاردهم هم تیم های فرش آرای مشهد و یاسین پیشرو 
قم به مصاف هم رفتند.                                     

 نتایج کامل بازی ها به شرح زیر است:
دانشگاه آزاد تهران ۴ – شهرداری ساوه ۵
گیتی پسند اصفهان 3 – مقاومت البرز 3
حفاری اهواز 2 – شهروند ساری 2

آذرخش بندرعباس ۴ – طرح و توسعه الوند قزوین یک
مس سونگون 3 – دبیری تبریز صفر

تاسیسات دریایی تهران ۸ – ارژن شیراز 3

ایران بهترین تیم آسیا در سال ۲۰1۶  توقف صدرنشین در لیگ فوتسالپیشنهاد ایران برای پوشش کشتی بانوان

وزیر بهداش���ت با بیان اینکه 
مش���کالت ما از میان هم لباسی های 
خودمان اس���ت، گفت: من تکلیفم را 
انجام داده ام و به مقام معظم رهبری و 
مجلس و همه گفته ام تا بیمه درست 

نشود سالمت مردم سامان  نمی گیرد.
به گزارش ایسنا، دکتر سید حسن 
هاشمی در سومین نشست هم اندیشی 
اساتید بسیجی دانش���گاه های علوم 
پزشکی کشوربه مشکالت اعتبارات 
حوزه سالمت اشاره و اظهار کرد: کل 
پولی که که می خواستند برای طرح 
تحول سالمت بدهند، 6 هزار و 2۵۰ 
میلیارد تومان بوده است. در آن زمان 
قرار شد یک درصد از مالیات بر ارزش 
افزوده را به وزارت بهداشت اختصاص 
دهند، که بخشی از آن را هم ندادند و 
کل اعتباری که برای طرح تحول نظام 
سالمت که آنقدر آن را در سر ما زدند از 
نایب رییس مجلس گرفته تا برخی از 
دولتی ها  6 هزار و 2۵۰ میلیارد تومان 
در سال طالیی ما، یعنی سال ۹3 بوده که 
طی دو سال بعد این اعتبار کاهش یافته 

و از آن حمایت نشده است.
وی با بیان این که رشد بودجه ما 
از ۱2 درصد به ۹ درصد کاهش یافته 
اس���ت، گفت: حال این در شرایطی 
است که می گویند "سالمت" اولویتمان 
اس���ت. در زمینه رشد اعتبارات، رشد 
 مربوط به وزارت بهداش���ت از سایر 
وزارتخانه ها کمتر بوده است، در حالیکه 
 برخ���ی در تریبون ها مدام می گویند 
پول ها به وزارت بهداشت سرازیر شده 

است. بر این اس���اس ما وارد گودی 
شدیم که شرکایمان وسط کار رهایمان 
کردند و دستمان را نگرفتند، شما که 
خودتان از همین درختید، چرا چوب 

می زنید؟.
هاشمی با بیان این که مشکالت 
ما از میان هم لباس های خودمان است، 
گفت: برخی میگویند اینها جراحند و 
به بهداشت کاری ندارند، اما ما بودجه 
بهداشت را طی س���الهای ۸۱ تا ۹2 
حداقل حدود 6۰ درصد افزایش دادیم، 
اما چطور استفاده کردید؟. این آرزوی ما 
بود که شبکه را کامل کنیم. ما باید بدانیم 
در میان ایرانیان هر کس چه مشکلی 
دارد و باید پیشگیری کنیم، این موضوع 
را که هر بچه ای می داند. معلوم است 
که ما نمیتوانیم حریف درمان شویم و 
باید پیشگیری کنیم، اما شماهایی که این 
وزارتخانه در گذش���ته در دستتان بود 
برای سالمت مردم چه کردید که اکنون 

وضعیت به این صورت است.
وی افزود: در وزارت بهداشت 
یک انضباط مالی ایجاد ش���ده است 
 و یک درصد پزش���کان ما 6۰ میلیون 
می گیرند، اما این پزش���ک حداقل به 
 اندازه 3۰۰ میلیون کار می کند. حال 
نمی دانم به چه زبانی بگویم که این 
دریافتی جزء حقوق نیست، بلکه کارانه 
است و اگر این پزشک کار نکند، یک 

قران به او پرداخت نمی کنند.
وزیر بهداشت همچنین گفت: 
به ما می گویند چرا قان���ون را اجرا 
نکرده اید؟ما ۴۷ درصد طرح تمام وقتی 

را اجرا کردیم؛ من با چه رویی به استاد 
دانشگاه بگویم که شما تا آخر عمرت 
در این دانشگاه بمان، اما پولش را ندهم. 
شما اول بروید بیمه و خزانه را درست 
کنید. این چوب زدن روی بار شیشه 
است، چقدر می خواهید بیشتر از این 

فشار آورید؟
هاشمی با بیان اینکه بنده خدمت 
رهبری رس���یدم و گ���زارش حوزه 
سالمت را به ایش���ان دادم. بنده سراغ 
حقوق ها رفتم و به ایشان گفتم پزشکی 
که ۵۷۰ عمل انجام داده و ۵۴۰ میلیون 
درآمد ایجاد کرده است، 3۰ درصد این 
رقم به او تعلق گرفته است، وقتی شهر 
محل خدمت پزشک را به ایشان گفتم 
ایشان با تعجب پرسیدند مگر کسی 
به آنجا م���ی رود؟. بنده در ادامه گفتم 
فقط ۱۸ متخصص در آن شهر داریم 
و ایشان در جواب من گفتند حقوق 
نجومی که ما می گوییم این نیس���ت، 
بلکه آن 6۰ میلیون تومان اس���ت که 
درباره آن تعبیراتی داشتند و در ادامه 
فرمودند این مانند حق الکشف می  ماند، 
یعنی پول برای کش���ور و مردم ایجاد 

کرده است.
وزیر بهداشت گفت: می گویند 
طرح تحول س���المت باعث افزایش 
تقاضای القایی ش���ده است، روز اول 
قرار بود بیمه ها را خودمان اداره کنیم، 
فکر می کنم این آخرین تریبونی است 
که با هم س���خن می گوییم، زیرا این 
آخرین س���ال دولت یازدهم است و 
می رود تا سال آینده و بهتر است بنده 

بگویم اگر بیمه درست نشود، سالمت 
مردم درست نخواهد شد. بیمه امروز 
همان دفتر رسیدگی و اسناد پزشکی 
قبل است. ما یک صندوق خزانه دوم 
درس���ت کردیم، خزانه اول داریم که 
همان اقتصاد است، بعد پول را می دهیم 
دس���ت این خزانه و او هم اگر داشت 

می دهد و اگر نداشت نمی دهد.
با بیان اینکه  ظلم بزرگی دیگری 
که کرده ایم این است که ۱2 سال پیش 
سالمت مردم را دست بنگاه اقتصادی 
دادیم، ادامه داد: بنابراین سالمت مردم به 
وزارت رفاه رفت. اسم آن را گذاشتند 
رفاه و بنده معتقدم حیف این اسم است. 
این وزارت چه چیز برایش مهم است؟ 
برای او حقوق و سرمایه گذاری مهم 
است و بعد هم می گوید حقوق باید به 
دست کارگران و بازنشستگان برسد زیرا 
پزشکان وضعیت مالی خوبی دارند و 

این بدبختی ما شده است.
وی با تاکید بر اینکه تولیت چند 
گانه در سالمت پاسخگو نیست، گفت: 
شورایعالی بیمه همه کاره است و وزیر 
بهداشت در این شورا فقط یک رای دارد، 
این درحالیست که مقام معظم رهبری 
نوشتند؛ تولیت با وزارت بهداشت است، 
اما در عمل چنین چیزی اتفاق نیفتاده 
است. البته من تکلیفم را انجام داده ام، به 
رهبری و مجلس و همه گفته ام تا بیمه ها 
درست نشوند، سالمت مردم سامان  نمی 
گیرد و در عین حال باید توجه کرد که 
متولی هم بدون منابع نمی تواند کاری 

از پیش برد .

وزیر بهداشت:تا بیمه درست نشود سالمت مردم سامان  نمی گیرد  اعالم نقشه راه همکاري هاي ده ساله ایران و قرقیزستان
بقیه از صفحه 2

3- س����ازوکار همکاری بر مبنای این برنامه و 
کنترل اقدامات پیش بینی شده در این برنامه توسط 
کمیسیون مشترک همکاری تجاری و اقتصادی، فرهنگی 
و علمی بین ایران و جمهوری قرقیزستان انجام می شود 
که به صورت منظم موضوعات مذکور را بررسی و 
توصیه های الزم برای اجرای موفقیت آمیز این برنامه 

را تهیه کنند.
۴- اختالفات مربوط به تفس����یر و اجرای مفاد 
برنام����ه از طریق مذاکرات بین طرف ها حل و فصل 
خواهد ش����د. اجرای مفاد برنامه بر سایر قراردادهای 
بین المللی که توسط طرف ها منعقد شده است، تاثیری 

نخواهد داشت.
۵- این برنامه همکاری از تاریخ س����وم دی ماه 
۱3۹۵ اجرا خواهد شد و برای مدت ۱۰ سال معتبر 
خواهد بود. هر یک از طرف ها می توانند خاتمه آن را 
6 ماه قبل از تاریخ انقضای مورد نظر به طور رسمی و 
کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر اعالم 
کنند. ایران و جمهوری قرقیزستان همچنین در بیانیه 
ای که در پایان س����فر رسمی   دکتر حسن روحانی به 
بیشکک منتشر شد،  تاکید کردند که تعامالت میان دو 
کشور در همه حوزه ها باید بیش از پیش افزایش یابد.   
رئیس جمهوری پس از امضای پنج س����ند همکاری 
میان مقام های ارشد ایران و قرقیزستان هم اعالم کرد 
که تهران و بیشکک در حوزه های اقتصادی و سیاسی 
به توافقات مهمی دس����ت یافته اند و فصل نوینی در 
روابط دو کشور گشوده شده است. حسن روحانی که 
ظهر جمعه به وقت محلی در جمع خبرنگاران سخن 
می گفت، افزود: سیاست مستقل دولت قرقیزستان در 
سطح جهانی، برای ما بسیار حائز اهمیت است. ما برای 
این سیاست مستقل و فرهنگ اعتدال و ضد افراط که 
در این کشور هم در میان مسئوالن و هم در میان مردم 

حاکم است، نهایت احترام را قائلیم.

 "الم����اس بیگ آتامبای����ف" رئیس جمهوری 
قرقیزس����تان هم در این کنفرانس خبری با بیان این 
که سفر رسمی دکتر روحانی درهای جدیدی را روی 
روابط دو کشور گشوده و برگی جدید در تاریخ روابط 
تهران – بیشکک است، گفت: این سفر یک گام تحول 
بخش در توس����عه روابط ما خواهد بود و شاهد آن 
خواهیم بود که روابط دو طرف در زمینه های مختلف 
بسیار فعالترمی شود و گردش کاال بین دو کشور ، بسیار 

گسترده تر خواهد شد.
رئیس جمهوری قرقیزستان با بیان این که این سفر 
در فضایی آکنده از تفاهم متقابل و گفتگوهای سازنده 
انجام شد، افزود: در گفتگوهای میان روسای دو کشور 
بر روابط نزدیک و دوستانه دوجانبه به عنوان پایه و 

اساس روابط تهران – بیشکک تاکید شد.
امضای 5 س��ند هم��کاری می��ان ایران و 

قزاقستان
رئیس جمهوری، در قزاقستان هم اعالم کرد که 
روابط خوب دو کشور باید با تسهیالت در بخش های 
تجاری ، همکاری های بانکی و تسهیل صدور روادید ، 

بیش از پیش تقویت شود.
دکتر روحانی که روز پنجشنبه و پس از امضای 
پنج س����ند همکاری میان مقام های ارش����د در جمع 
خبرنگاران سخن می گفت ، افزود: شرایط برای توسعه 
بیش از پیش روابط دو کشور مهیاست واولین مسأله 
مهم در این زمینه جایگاه ترانزیتی دو کش����ور است.
تقویت خطوط ریلی و جاده ای و برقراری پروازهای 

مستقیم میان دو کشور در همین راستا ست.
 نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان 
هم در این نشست با اشاره به این که در مذاکراتش با 
رئیس جمهوری کشورمان موضوعات گسترده ای مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت ، اظهار داشت: سفر دکتر 
روحانی به قزاقستان باعث خواهد شد در همکاری ها 
و تعامالت دوستانه ایران و قزاقستان که در بستر روابط 

تاریخی و اشتراکات فرهنگی همواره رو به رشد بوده 
است، تحرک جدی و مفیدی ایجاد شود.

وی ایران را دوست و همسایه ای مطمئن توصیف 
کرد که همواره روابط رو به گسترشی با قزاقستان داشته 
است و افزود: ما هیچگاه، حتی زمانی که ایران تحریم 

بود، روابطمان را با این کشور کاهش ندادیم.
دکتر روحانی در مذاکرات هیات های عالی رتبه 
ایران و قزاقستان هم بر استفاده از تمام ظرفیت ها و 
فرصت های موجود در راه توس����عه روابط و تقویت 

همکاری های تهران- آستانه تاکید کرد.
دکتر روحانی با بیان این که با سفر متقابل روسای 
جمهوری دو کشور شاهد تحرک خوبی در روابط دو 
جانبه بودیم که باید آن را ادامه دهیم، اظهار داش���ت: 
آخرین اجالس کمیسیون مشترک دو کشور در تهران 
توانست قدم های مثبت بزرگی در راه توسعه و تقویت 
مناسبات فی ما بین بردارد و این مسیر باید با تسهیالت 
در حوزه مناسبات تجاری، همکاری های بانکی و صدور 
روادید ادامه یابد. وی با اشاره به کرویدور جاده ای و 
ریلی جنوب و شمال، همکاری های ترانزیتی ایران و 
قزاقستان به ویژه اتصال راه آهن قزاقستان به ایران از 
طریق اینچه برون را برای توسعه روابط دو کشور و 
مناسبات منطقه ای حائز اهمیت دانست و بر ضرورت 
ادام���ه این همکاری ه���ا تاکید کرد. رئیس جمهوری 
قزاقستان هم در این نشست روابط ایران و قزاقستان را 
دوستانه و رو به گسترش دانست و افزود: ایران مهمترین 
کشور دوست برای قزاقستان در جهان اسالم به شمار 
می رود. وی با تاکید بر این که تدابیر و سیاست های ایران 
در منطقه و از جمله حوزه خزر تاثیر گذار است، گفت: 
اسناد و موافقتنامه های امضا شده از سوی مسئوالن دو 
کشور در حال اجر است اما ظرفیت ها و توانمندی های 
فراوان بیش���تری در ایران و قزاقستان وجود دارد که 
باید هر چه کاملتر از آنها در راه گسترش همه جانبه 

مناسبات فی مابین استفاده کنیم.

در آخرین رده بندی برترین تیم های ملی فوتبال جهان در سال 2۰۱6، تیم   ملی 
ایران با یک پله صعود در رده بیست و نهم دنیا قرار گرفت. ایران همچنین سال 

میالدی جاری را به عنوان بهترین تیم آسیا به پایان رساند.
به  گزارش  ایسنا، در فاصله ۸ روز مانده به پایان سال 2۰۱6 فدراسیون جهانی 
فوتبال، رده بندی برترین تیم های ملی دنیا را اعالم کرد و بر این اساس تیم   ملی 
فوتبال ایران با کسب ۸۱۴ امتیاز و یک پله صعود نسبت به رده بندی ماه گذشته 
میالدی در رده بیس���ت و نهم دنیا قرار گرفت. این  در حالی است که تیم ایران 
همچون 2۵ ماه گذشته بهترین تیم آسیا است. پس از تیم ایران تیم های ملی کره 
جنوبی، ژاپن، استرالیا و عربستان به ترتیب در رده های دوم تا پنجم برترین تیم های 

آسیایی در سال 2۰۱6 قرار گرفتند.
رده بندی ۱۰ تیم برتر جهان در سال ۱،2۰۱6.آرژانتین، ۱63۴ امتیاز،2. برزیل،  
 ۱۵۴۴ امتیاز،3. آلمان ۱۴33 امتیاز،۴. ش���یلی ۱۴۰۴ امتیاز،۵. بلژیک ۱36۸ امتیاز، 
6. کلمبیا ۱3۴۵ امتیاز،۷. فرانسه ۱3۰۵ امتیاز،۸. پرتغال ۱22۹ امتیاز،۹. اروگوئه ۱۱۸۷ 

امتیاز،۱۰. اسپانیا ۱۱66 امتیاز

الریجاني: شرایط کشور از نظر 
سرمایه گذاري رو به بهبود است

سرویس سیاسی - اجتماعی: رئیس مجلس در جریان بازدید از نمایشگاه اقتدار 
سپاه پاسداران در عرصه سازندگی، گفت: برای قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( 

بهتر است که پروژه های بزرگ را برای خود ترسیم کند.
 به گزارش ایرنا، علی الریجانی با بیان این که شرایط کشور اکنون از نظر 
روابط بیرونی و امکان سرمایه گذاری رو به بهبود است، گفت: قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا)ص( می تواند در این شرایط ظرفیت های جدیدی را در عرصه سازندگی 
خلق کند. الریجانی افزود: از گذشته با کارهای قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( 
آشنا بودم. این قرارگاه فعالیت های متعددی را ارائه می کند که بسیار جذاب و 

ارزشمند است.
وی ادامه داد: از زمان تاسیس قرارگاه حدود 2۷ سال می گذرد و رشد خوبی 
داشته است. این قرارگاه در زمینه های مختلفی که کشور به سختی کارها را انجام 
می داد ورود پیدا و جهادی کار کرد و پروژه های سنگینی را در حوزه های مختلف 

پارس جنوبی، سدسازی و حمل و نقل برعهده داشت.
رئیس مجلس ادامه داد: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( همچنین روی 
تکنولوژی هایی که برای کشور نیاز بود اقدامات ارزشمندی انجام داد و این یک 
نمونه از روش هایی است که نیروهای مسلح در زمان صلح طبق قانون اساسی 
باید به آبادانی کشور کمک کنند و سپاه این الگو را برگزید و در آن موفق بود. 
الریجانی با اشاره به فعالیت ۱6۰ هزار نفر در قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( 
افزود: این نیروها مش���غول کار شدند و کارهای ارزشمندی انجام دادند، برخی 
پروژه ها چون در مناطق سخت است هر شرکتی به انجام آن نمی رود، اما قرارگاه 

این پروژه ها را انجام داده است.
وی ادامه داد: کار خوب دیگری که این قرارگاه در مس���یر تحول خود 
مدنظر داش���ت این بود که از امکانات موجود کش���ور حداکثر استفاده را کرد و 

این روش خوبی است.
رئیس مجلس افزود: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا رقیب شرکت های خصوصی 
نیست ،بلکه کمک کننده شرکت ها ست و از وجود شرکت ها در پروژه ها استفاده 

می کند. این روش، کارآمدی سپاه را در زمینه ساخت و ساز افزایش می دهد.
الریجانی با بیان این که قرارگاه خاتم در بخش عمران کشور ظرفیت بیشتری 
دارد تا بتواند برای آبادانی کشور خیز بیشتری بردارد، ادامه داد: قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا)ص( می تواند در این شرایط ظرفیت های جدید را خلق کند. ما هم در 
مجلس این توجه را خواهیم کرد که مساعدت و کمک های بیشتری از این قرارگاه 

برای ورود به صحنه های مختلف اقتصادی و آبادانی کشور صورت گیرد.
رئیس مجلس همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که دولتمردان معتقدند 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( به جای تعدد پروژه ها در پروژه های ملی حضور 
داشته باشد، نگاه مجلس در این زمینه چیست، گفت: شرایط قرارگاه باید مورد توجه 
قرار گیرد، قسمت زیادی از ظرفیت قرارگاه به سمت پروژه های بزرگ است. شاید 

برای قرارگاه هم بهتر باشد که پروژه های بزرگ را برای خود ترسیم کند. 
خبر دیگر این که، رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: آماده ایم مساله حقوق 
شهروندی را در مجلس پا به پای دولت پیش ببریم.  دکترمحمدرضا عارف در 
حاشیه برگزاری گردهمایی سراسری اعضای کانون صنفی استادان دانشگاهی در 
جمع خبرنگاران با اشاره به رونمایی رئیس جمهوری از منشور حقوق شهروندی 
افزود:  اعالم آمادگی می کنیم در صورتی که حقوق شهروندی نیاز به قانون داشته 
باش���د ،با اولویت در مجلس و پا به پای دولت این مس���اله را پیش ببریم تا هم 

قانونمند و هم وعده دولت محقق شود.
وی اظهار داشت: بدیهی است این مساله جزو مطالبات مردم و وعده ای بود 
که آقای روحانی داده بود و دغدغه حاکمیت هم اجرای اصل سه قانون اساسی 

است و دولت باید با اولویت جدی تری آن را دنبال می کرد.

 بیانیه پدافند ارتش درباره 
شلیک سامانه ها در تهران

روابط عمومی قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( ارتش درباره ش���لیک 
سامانه های پدافندی و هدف قرار دادن یک پرنده در آسمان تهران بیانیه ای صادر 

کرد.
در این بیانیه آمده است: با توجه به اعالم قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( 
ارتش مبنی بر ضرورت هماهنگی هرگونه اقدام پروازی، صبح دیروز یک فروند پرنده 
که بدون هماهنگی اقدام به پرواز بر فراز شهر تهران کرده بود مورد اصابت سامانه 
های پدافندی قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( ارتش قرار گرفت. گفتنی است 
پس از بررسی های به عمل آمده این پرنده یک فروند کواد کوپتر بود که معموال برای 
مصارف فیلمبرداری و عکاسی مورد استفاده قرار مي گیرد و در پرواز فوق هم براي 
ساخت یک مستند مورد استفاده قرار گرفته بود.  همچنین دبیرخانه شورای تامین 
فرمانداری تهران در این باره اعالم کرد که اقدام به تیراندازی توسط پدافند هوایی به 
یک دستگاه هلی شات در محدوده پرواز ممنوع میدان انقالب ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه 
صبح دیروز انجام شده است. محسن همدانی معاون امنیتی استانداری تهران در این 

باره گفت: احتماال دلیل شلیک پدافند همین مورد بوده است.
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آگهي تغييرات 
شركت صنعتي و كشاورزي شيرين خراسان شركت سهامي عام

 به شماره ثبت 9128 و شناسه ملي 10100383781
به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1395/03/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
آقاي محمد علي احمدزاد اصل بشـــماره ملي 2802507151 به نمايندگي از شـــركت 
سرمايه گذاري ايرانيان(سهامي خاص) به شـــماره شناسه ملي 10102454621 بسمت 
رئيس هيئت مديرهـ  آقاي محمد علي گرجستاني به شماره ملي 0939384078 بسمت 
نائب رئيس هيئت مديره آقاي محمد علي افصحي به شـــماره ملي 004105193(خارج 
از اعضاي هيئت مديره) به ســـمت مديرعامل حق امضاي چك ها و اوراق اسناد تعهدآور 
شـــركت با امضاء مديرعامل به اتفاق امضاء رئيس هيئت مديره و در غياب هر يك از آنها 
يكي ديگر از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شـــركت، اوراق و مكاتبات عادي شركت با 
امضاء مديرعامل بهمراه مهر شـــركت معتبر ميباشد و در غياب مديرعامل با امضاء رئيس 
هيئت مديره يا نايب رئيس هيئت مديره و مهر شـــركت معتبر خواهد بود. در مشـــهد و 
محل كارخانه قند شـــيرين به عنوان شعبه شركت با ترتيب مقرر در بند فوق و يا با امضاء 
مديرعامل و يا يكي از اعضاي هيئت مديره متفقاً با دو امضاء رئيس كارخانه و معاونت مالي 
و اقتصادي شركت همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود. اختيارات مديرعامل شامل: اداره 
امور جاري شـــركت و مصرف هزينه هاي پيش بيني شده در بودجه مصوب شركتـ  انجام 
كليه مكاتبات عادي و جاري شركتـ  استخدام، عزل و نصب مديران، كارشناسان و ساير 
كاركنان شركت و تعيين شغل، حقوق، مرخصي، دستمزد، پاداش، ترفيع، تنبيه،  معافيت 
و خروج از خدمت براساس آيين نامه هاي مصوب هيئت مديره(به استثناء مديران بالفصل 
كه با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره خواهد بود.)ـ  نمايندگي شركت در برابر 
اشخاص ثالث و كليه ادارات دولتي و مؤسسات خصوصي با حق توكيل به غيرـ  عقد هر نوع 
قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي، قبول فسخ و اقاله و يا تغييرات آن و همچنين خريد 
و فروش و معاوضه اموال منقول و غيرمنقول در چارچوب آيين نامه ها و ضوابط مورد عمل 
شركتـ  صدور، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتيـ  دريافت مطالبات 
و پرداخت ديون شركت اعم از اصل و هزينه و متفرعاتـ  افتتاح هر نوع حساب و استفاده 
از آن به نامه شركت نزد بانكها و مؤسســـات قانوني ديگرـ  اقامه هرگونه دعواي حقوقي و 
كيفري و دفاع از هر دعواي حقيقي و كيفري اقامه شده، در هر يك از دادگاه ها، دادسراها،  
مراجع قضايي و يا غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري، از طرف شركت، 
دفاع از شـــركت در مقابل هر دعواي اقامه شده عليه شركت چه كيفري و چه حقوقي در 
هر يك از مراجـــع قضايي يا غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري، با حق 
حضور و مراجعه به مقامات انتظامي و استيفاي كليه اختيارات مورد نياز دادرسي از آغاز تا 
اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأي، درخواست تجديدنظر، فرجام، واخواهي 
و اعاده دادرسي، استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا، ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت 
به سند طرف و استرداد ســـند، تعيين جاعل، حق امضاء قراردادهاي حاوي شرط داوري 
يا توافقنامه داوري و ارجاع دعوا بـــه داوري و تعيين و گزينش داور منتخب، اجراي حكم 
نهائي و قطعي داور، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به 
و وجوه ايداعي و تعقيب آنها، تعيين مصدق و كارشناس، انتخاب و عزل وكيل و نماينده با 
حق توكيل مكرر، اقـــرار در ماهيت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعواي ثالث، دعواي متقابل 
و دفاع در مقابل آنها، ورود شـــخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث، قبول يا رد سوگند، 
تأمين خواسته، تأمين ضرر و زيان ناشي از جرائم و امور مشابه ديگر مي باشد. با ثبت اين 
مستند تصميمات انتخاب و تعيين سمت هيئت مديره، تعيين وضعيت حق امضاء، تفويض 
اختيارات هيئت مديره به مديرعامل، تعيين دارندگان حق امضاء انتخاب شـــده توســـط 
متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان 

ثبت قابل دسترس ميباشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري تهران

0497786ـ  392256/م الف 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

آگهي تغييرات شركت طرح ساختمان پارسا سهامي عام 
به شماره ثبت 169843 و شناسه ملي 10102123290

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1395/04/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد: شركت 
گروه سرمايه گذاري مسكن به شناسه ملي 10101236571 به نمايندگي محمدرضا اميني 
به شماره ملي 5499372683 به سمت رئيس هيئت مديره شركت آهابكار به شناسه ملي 
10101585836 به نمايندگي علي اصغر بندار صاحبي به شماره ملي 0944061273 به 
سمت نائب رئيس هيئت مديره شركت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسكن به شناسه 
ملي 10103071763 به نمايندگي حبيب شريفي نويسي به شماره ملي 0084025360 
به سمت عضو هيئت مديره شركت آهاب به شناسه ملي 10101124336 به نمايندگي 
شهريار انوري به شـــماره ملي 0451248457 به سمت عضو هيئت مديره مهرداد انوري 
به شـــماره ملي 0040443221 به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل براي بقيه مدت 
تصدي هيئت مديره انتخاب گرديدند. كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالي به امضاي 
ثابت مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره با مهر شـــركت و نامه هاي عادي با امضاي 
مديرعامل و يا هر يك از اعضاي هيأت مديره به همراه مهر شركت معتبر مي باشد. هيئت 
مديره اختيارات خود را به شرح ذيل به مديرعامل تفويض نمود: نمايندگي شركت در برابر 
كليه ادارات دولتي و غيردولتي، مؤسسات عمومي، مراجع قضايي و ساير اشخاص حقيقي 
و حقوقيـ  تعيين ساختار سازماني، شرايط استخدام و ميزان حقوق و دستمزدـ  اقامه هر 
گونه دعواي حقوقي و كيفري و دفاع از هر دعواي حقوقي و كيفري اقامه شـــده در مراجع 
قضايي و غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري به منظور استيفاي حقوق 
شركت. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين وضعيت حق امضاء، تفويض اختيارات هيئت 
مديره به مديرعامل، انتخاب و تعيين سمت هيئت مديره انتخاب شده توسط متقاضي در 
سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل 

دسترس ميباشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري تهران

0581662ـ  392341/م الف 

آگهي تغييرات 
شركت كيلينيك ساختمان ايران سهامي خاص

 به شماره ثبت 27024 و شناسه ملي 10100724913
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1395/04/20 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: عليرضا جبه داري به شماره ملي 0060724978 به سمت بازرس اصلي و 
احمد عمرايي به شـــماره ملي 3961171084 به سمت بازرس علي البدل براي مدت يك 
سال مالي انتخاب شـــدند. اعضاي هيئت مديره براي مدت دو سال به شرح ذيل انتخاب 
گرديدند: ابوالحســـن رامين فر به شـــماره ملي 1286258979 ريما رامين فر به شماره 
ملي 0054630606 كيوان رامين فر به شماره ملي 0034561277 روزنامه كثيراالنتشار 
اطالعات جهت درج آگهي  شـــركت تعيين گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب 
روزنامه كثيراالنتشـــار، انتخاب بازرس، انتخاب مديران انتخاب شده توسط متقاضي در 
سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل 

دسترس مي باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري تهران

0604116ـ  392324/م الف 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

آگهي تغييرات
 شركت رهاورد سازندگي آزادگان سهامي خاص 
به شماره ثبت 108118 و شناسه ملي 10101519750

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1395/03/01 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: اعضاي هيئت مديره براي مدت 2 ســـال بشرح ذيل انتخاب گرديدند: شركت 
اقتصادي و خودكفائي آزادگان به شناســـه ملي 10100353165 شـــركت سهامي عام 
صنعتي مينو به شناسه ملي 10460002140 شـــركت خدمات مالي و مديريت معين 
آزادگان به شناسه ملي 10102509615 شركت فروشگاه هاي زنجيره اي پيوند به شناسه 
ملي 10103694379 شركت پارس گستر مينو به شناسه ملي 10103919380 ترازنامه 
و حساب سود و زيان شـــركت منتهي به ســـال مالي 1394 مورد تصويب قرار گرفت. 
مؤسسه حسابرسي نماگر حساب به شناسه ملي 10320348026 به عنوان بازرس اصلي 
و مؤسسه حسابرسي راده به شناســـه ملي 10100549382 به عنوان بازرس علي البدل 
براي مدت يك ســـال مالي انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج 
آگهي هاي شـــركت انتخاب گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب بازرس، انتخاب 
مديران، تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي، انتخاب روزنامه كثيراالنتشـــار انتخاب شده 
توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي 

سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري تهران

0621429ـ  392329/م الف 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

آگهي تغييرات 
شركت توسعه فروشگاههاي زنجيره اي پيوند سهامي خاص
 به شماره ثبت 329880 و شناسه ملي 10103694379

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومي عادي ســـاليانه مورخ 1395/01/22 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد: ترازنامه و حساب سود و زيان ســـال مالي منتهي به تاريخ 94/12/29 
مورد تصويب قـــرار گرفت. روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثيراالنتشـــار جهت درج 
آگهي هاي شركت تعيين گرديد. مؤسسه حسابرسي آئين محاسبان امين به شناسه ملي 
10103284880 به عنوان بازرس اصلي و مؤسســـه حسابرسي نماگر حساب به شناسه 
ملي 10320348026 به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب گرديدند. 
با ثبت اين مستند تصميمات تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي، انتخاب بازرس، انتخاب 
روزنامه كثيراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي 

مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري تهران

0621638ـ  392327/م الف 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

آگهي تغييرات شركت توسعه نيروگاهها و انرژي برق سهامي خاص
 به شماره ثبت 250599 و شناسه ملي 10102910850

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1395/04/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
اعضا هيأت مديره براي باقي مانده دوره تصدي به شـــرح ذيل تعيين گرديدند: علي اصغر 
حيدري نژاد به شـــماره ملي 3379820873 به نمايندگي از شـــركت خدمات مديريت 
سرمايه مدار(ســـهامي خاص) ش م 10100401610 به عنوان رئيس هيأت مديره خانم 
معصومه نفر ســـفيد دشـــتي ش م 1170647189 به نمايندگي شركت سرمايه گذاري 
نيروگاهي ايرانـ  سنا(ســـهامي عام) ش م 10102780031 به عنوان نائب رئيس هيأت 
مديره و سيد فخرالدين حيدري منش شماره ملي 0940824795 به نمايندگي شركت 
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي(سهامي عام) ش م 10101339590 به عنوان مديرعامل 
و عضو هيأت مديره انتخاب گرديدند. امضاي كليه اســـناد و اوراق تعهدآور از جمله چك، 
سفته و برات با امضاي مديرعامل به اتفاق يكي از اعضاي هيأت مديره همراه با مهر شركت 
و در غياب مديرعامل با امضاي رئيس هيأت مديره و يكي از اعضا همراه با مهر شـــركت 
معتبر مي باشـــد. كليه مكاتبات عادي با امضاي مديرعامل همراه با مهر شـــركت معتبر 
مي باشد. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب و تعيين سمت هيئت مديره، تغيير نماينده 
شـــخص حقوقي هيئت مديره، تعيين وضعيت حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضي در 
سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل 

دسترس مي باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري تهران

0486988ـ  392250/م الف 

آگهي تغييرات شركت تبديل انرژي سامان سهامي خاص
 به شماره ثبت 262886 و شناسه ملي 10861331229

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1393/12/23 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: ترازنامه و حساب ســـود و زيان ســـال مالي منتهي 93/8/30 به تصويب رسيد. روزنامه 
كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد. حسابرسي انديشگران پويا به 
شـــماره ملي 10260185046 به عنوان بازرس اصلي و حسابرسي و خدمات مالي كوشامنش 
به شماره ملي 10100434110 به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال مالي انتخاب 
گرديدند. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب روزنامه كثيراالنتشار، انتخاب بازرس، تصويب 
ترازنامه و صورت هاي مالي انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي 

مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري تهران

0575043ـ  392333/م الف 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

آگهي تغييرات شركت مهندسين مشاور ناموران 
سهامي خاص به شماره ثبت 36643 و شناسه ملي 10100820652 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1395/04/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاي 
محسن نادري شـــاهي با كد ملي 2161289063 به سمت رئيس هيئت مديره آقاي رضا 
حســـيني با كد ملي 0050099868 به سمت نايب رئيس هيئت مديره آقاي احمد عطار 
با كد ملي 0939251671 به ســـمت عضو هيئت مديره و مديرعامل خانم پريناز طاهباز 
با كد ملي 0452879787 به ســـمت عضو هيئت مديره آقـــاي فرامرز اميري با كد ملي 
0050715771 به سمت عضو هيئت مديره تعيين گرديدند. كليه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، برات، قراردادها و عقود اسالمي با امضاء آقاي احمد 
عطار مديرعامل و امضاء يكي از آقايان محسن نادري شاهي و يا رضا حسيني معتبر خواهد 
بود. ضمناً كليه اوراق عادي شـــركت با امضاء مديرعامل مبادله خواهد شد. هيأت مديره 
كليه اختيارات قانوني خود را مطابق قانون تجارت به مديرعامل تفويض نمود. با ثبت اين 
مســـتند تصميمات تفويض اختيارات هيئت مديره به مديرعامل، تعيين سمت مديران، 
تعيين دارندگان حق امضاء انتخاب شـــده توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت 

حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري تهران

0580764ـ  392343/م الف 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

آگهي تغييرات شركت نوبل شيشه بين الملل سهامي خاص
 به شماره ثبت 264257 و شناسه ملي 10103815965

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومي عادي ســـاليانه مورخ 1395/04/26 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد. 
ترازنامه و حساب ســـود و زيان سال مالي 94 به تصويب رســـيد. بهزاد آويج به شماره 
ملي 0047360275 به عنوان بازرس اصلي، ناصر رجبي به شماره ملي 0050316788 
بـــه عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك ســـال مالي انتخـــاب گرديدند. با ثبت اين 
مســـتند تصميمات تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 
كثيراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم 

ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري تهران

0580346ـ  392342/م الف 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

آگهي تغييرات شركت گسترش صنعت نوين ايرانيان سهامي خاص
 به شماره ثبت 443171 و شناسه ملي 10320898341

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1395/04/30 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسي شهود امين به شناسه ملي 10103115616 به عنوان 
بازرس اصلي و مؤسسه حسابرسي رهبين به شـــماره شناسه ملي 10100379311 به 
عنوان بازرس علي البدل براي يكســـال مالي انتخاب شدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات 
جهت درج آگهي هاي شركت انتخاب شـــد. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب روزنامه 
كثيراالنتشار، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت 

حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري تهران

0569782ـ  392332/م الف 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

آگهي تغييرات شركت كارگزار بيمه پارس همگام سهامي خاص
 به شماره ثبت 102091 و شناسه ملي 10101460378

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1395/03/26 و مجوز بيمه مركزي بشـــماره 
95/403/21533 مـــورخ 95/4/29 تصميمـــات ذيل اتخاذ شـــد: آقاي جواد خوانســـاري 
0531938638، به سمت رئيس هيئت مديرهـ  آقاي احمد سميعي 0532011813 به سمت 
نايب رئيس هيئت مديرهـ  آقاي محمد علي پورشيرازي 0939141671 به سمت عضو هيئت 
مديرهـ  آقاي علي احســـان 1261495421 به سمت عضو هيئت مديرهـ  خانم سهيال آل طه 
0039964035 به ســـمت عضو هيئت مديره و مديرعامل تعيين شدند. امضاء كليه اوراق و 
اسناد تعهدآور از جمله چك و سفته و برات با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره و در غياب 
مديرعامل پس از اخذ مجـــوز از بيمه مركزي با امضاء رئيس هيئت مديره و نائب رئيس هيئت 
مديره و در غياب رئيس هيئت مديره با امضاء مديرعامل و يكي از اعضاء هيئت مديره به غير از 
نائب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر است. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين 
ســـمت مديران، تعيين وضعيت حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الكترونيك 

شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري تهران

0598897ـ  392323/م الف 

آگهي تغييرات
شركت طلوع آسمان ارغواني 

سهامي خاص به شماره ثبت 440525 و شناسه ملي 10320885251
به استناد صورتجلســــه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1395/03/21 
و مجوز شماره 15750 مورخ 1395/4/1 ســــازمان هواپيمايي كشوري تصميمات 
ذيل اتخاذ شــــد: اعضاء هيئت مديره براي مدت دو ســــال به قــــرار ذيل تعيين 
گرديدند: آقاي ســــيد يحيي حســــيني به كد ملي 0452572800 بسمت رئيس 
هيئت مديره و آقاي كاظم درزي به كد ملي 0059836581 بســــمت عضو هيئت 
مديره و مديرعامل و آقاي سيد محمد علي حســــيني به كد ملي 0451253698 
بســــمت نائب رئيس هيئــــت مديره. با ثبت اين مســــتند تصميمــــات انتخاب و 
تعيين ســــمت هيئت مديره انتخاب شده توسط متقاضي در ســــوابق الكترونيك 
شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي ســــازمان ثبت قابل دسترس

 مي باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري تهران

00625755ـ  392326/م الف 

آگهي تغييرات شركت آريا دان رشد سهامي خاص
 به شماره ثبت 250342 و شناسه ملي 10102908303

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومي عادي ســـاليانه مورخ 1395/04/27 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب ســـود و زيان مالي منتهي به 1394/12/29 به تصويب 
رسيد. مؤسســـه حسابرســـي رايمند و همكاران به شناســـه ملي 10100505999 به 
سمت بازرس اصلي و مؤسســـه حسابرسي اطهر با شناســـه ملي 10100141890 به 
ســـمت بازرس علي البدل بمدت يكســـال مالي انتخاب گرديدند. اعضاي هيئت مديره 
بمدت دو ســـال به قرار ذيـــل انتخاب گرديدند: ســـيد صادق ســـبزواري به كد ملي 
1750011050 و ســـورن آرســـتاكس پزشـــكيان به كد ملي 1378714555 و سيد 
محمد حســـين ســـبزواري به كد ملي 4723106707 روزنامه كثيراالنتشار اطالعات 
به عنـــوان روزنامه منتخب مجمع تعيين گرديد. با ثبت اين مســـتند تصميمات تصويب 
ترازنامـــه و صورت هاي مالي، انتخاب روزنامه كثيراالنتشـــار، انتخاب و تعيين ســـمت 
هيئت مديره، انتخاب بازرس انتخاب شـــده توســـط متقاضي در ســـوابق الكترونيك 
شـــخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي ســـازمان ثبت قابل دســـترس 

ميباشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري تهران

0528552ـ  392233/م الف 

جناب آقاي حسن خويي همكار گرامي بازنشسته 
و جناب آقاي جواد خوئي 

ــادر گراميتان را به  ــت م ــت تألم و تأثر درگذش ــا نهاي ب
ــليت عرض نموده، از  ــي و خانواده محترم تس جنابعال
ــراي آن مرحومه علو درجات و  ــد متعال ب درگاه خداون

براي بازماندگان صبر و اجر خواستاريم.
فلكشاهيـ  محمد فضليـ  مرندي 

جناب آقاي داريوش رفيعي ساماني
ــه جنابعالي و خانواده  ــت مادر بزرگوارتان را ب درگذش
ــد منان براي آن  ــليت مي گويم و از خداون ــرم تس محت
ــراي جنابعالي و  ــت و آمرزش الهي و ب ــه رحم مرحوم

خانواده محترم سالمتي و شكيبايي مسئلت دارم.
عالء الدين مقدم

جناب آقاي دكتر خالق نژاد 
ــليت عرض  ــف و تأثر مصيبت وارده را تس با نهايت تأس

مي نماييم.
هيئت مديره، پزشكان و پرسنل 
بيمارستان تخصصي مادران 

جناب آقاي دكتر پاك دامن
ــليت عرض نموده ما را در غم خود  مصيبت وارده را تس

شريك بدانيد.
دكتر عليرضا هوشمند
دكتر محمد هوشمند

جناب آقاي عباس ارشاد 
ــادروان جـوان ناكام  ــت ش ــف درگذش با نهايت تأس
محمدرضا حسن خاني را به جنابعالي و ساير بستگان 

تسليت عرض مي نمايم.
قاسم بيگلر 

داماد گرامي جناب آقاي حسن خوئي
ــه جنابعالي و خانواده  ــت مادر بزرگوارتان را ب درگذش
ــم و از خداوند منان براي آن  ــليت مي گوئي محترم تس
ــراي جنابعالي و  ــت و آمرزش الهي و ب ــه رحم مرحوم

خانواده محترم سالمتي و شكيبايي مسئلت داريم.
از طرف رضا، محمدحسن، ابراهيم فسنقري

همكار محترم جناب آقاي جواد خوئي
با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را خدمت جنابعالي 
و خانواده محترم تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند 
ــال علو درجات را براي آن مرحومه مغفوره، عزت و  متع

سربلندي را براي بازماندگان آرزومنديم. 
از طرف رضا، محمدحسن، ابراهيم فسنقري

خانواده محترم و گرامي والي
درگذشت استاد بزرگ جعفر والي را با اندوهي عميق 
و سپاس از محبتهاي بسيار آن خاندان شريف تسليت 

مي گوييم.
پرواز، شهناز و غالمحسين خّير

هوالباقي
در فراقت مي نويسم نامه سوگ تو را

نامه خون مي گريد و خط خاك بر سر مي كند
به مناسبت درگذشت

 بانو ستاره سالكي خوئي
ــاعت  ــنبه 95/10/4 از س ــودي روز ش ــس يادب  مجل
ــر(ع) واقع در  ــجد حضرت امي ــي 17 در مس 15:30 ال
ــپ بنزين برگزار ــمالي روبروي پم ــان كارگر ش خياب

 مي گردد.
ــادي روح  ــنايان عزيز موجب ش ــتان و آش حضور دوس
ــدگان  ــر بازمان ــلي خاط ــوره و تس ــه مغف آن مرحوم

خواهد بود.
از طرف خانواده هاي: علم خاني، سالكي، واقفي، 
يوسف نيا، مبيني، ابراهيمي، ذبيحي نيا، طالبي و 

ساير بستگان و آشنايان

با نهايت تاثر و تاسف درگذشت پدرى مهربان و بزرگ خاندان 
آقاى حاج حبيب عابدى فرد را به اطالع كليه اقوام 

و دوستان و آشنايان محترم مى رساند .
 مجلس ختم آن مرحوم  روز يكشنبه 95/10/5 از ساعت 
17/45 الى 19/15 در مسجد الرضا واقع در سهروردى 
ــقيار (نيلوفر سابق)  ــمالى خيابان آپادانا خيابان عش ش
ميدان نيلوفر برگزار مى گردد. حضور شما سروران عزيز 

موجب تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود .
خانواده عابدى فرد

بازگشت همه به سوي اوست
ــان  ــادر گراميم ــداز م ــت جانگ ــيله درگذش بدينوس
بانـو حاجيه خانـم فاطمـه ارضرومچي (علومي 
ــنايان گرامي  ــتان و آش ــالع دوس ــه اط يـزدي) را ب

مي رسانيم.
ــنبه 95/10/5 از  ــم آن مرحومه روز يكش ــم خت مراس
ــاعت 3/30 الي 5 بعدازظهر در مسجدالرضا(ع) واقع  س

در ميدان نيلوفر برگزار خواهد شد.
ــلي خاطر بازماندگان و  ــما سروران باعث تس حضور ش
ــادي روح آن مرحومه خواهد  خانواده هاي داغدار و ش

شد.
خانواده هـاي داغـدار: ارضرومچـي، علومـي 
يزدي، سخا، باغبانباشي، سرابچي، كالهي اول، 
حاتمي، رضانور، يزدچي، شـالچيالر، كاوشـي، 
بابانژادي، برادران، كيواني و ساير بازماندگان آن 

مرحومه

به نام خدا

ــدر مهربان و  ــت پ ــالگرد درگذش ــارم ديماه» س «چه
ــد،  فداكارمان  «حاج غالمرضا مومن زاده» مي باش
ــرت ما همچنان  ــت كه دلتنگي و حس ــالي اس چند س
ــراه مادر نازنين  ــگاه و آغوش مهربانش به هم ــي ن گرم
ــيره گرامي و عزيزمان  «حاجيه خانم آفاقي» و همش
ــاس  «حاجيـه خانـم صديقه مومن زاده» را احس
ــا بودن بهانه دل هاي  ــم و تكرار خاطرات با آنه مي كني

بي قرارمان است.
ــان ياد آن عزيزان را  با ذكر صلوات، فاتحه اي به روحش

گرامي مي داريم.
اصغـرـ  اكبرـ  اميرـ  حميـد و مهدي مومن زاده

ــري  ــوز، همس ــان بر ياد و خاطرة پدري دلس ــذر زم گ
ــان واالئي كه  ــادروان مرتضي صانعي انس مهربان ش
ــيد گرهي از مشكالت ديگران بگشايد  همواره مي كوش
ــال عروج ابديت  ــايه افكند. در دهمين س نمي تواند س

همچنان حضور عزيزت در لحظه هامان جاريست.
همسر و فرزندان 

به نام خداوند جان و خرد
ــاي مان،  فرشته آس مادر 
ــاد خانـم مريـخ  زنده ي
ــاد  ــر روانش بيژن ، همس
آقاي محمدتقي بديعي ، 
به آسمان اليتناهي پرواز 
ــتي شد. اينك  كرد و بهش
در سوگ اين مادر فداكار، 
ــر روز  ــان و ايثارگ مهرب
ــنبه 1395/10/5 او  يكش
را تا خانه ابديش بهشت زهرا بدرقه مي كنيم و سه شنبه 
1395/10/7 از ساعت 15:30 تا 17 در مسجد نور واقع 
ــوگ خواهيم نشست. در انتظار  در ميدان فاطمي به س

قدوم همه عزيزان.
بهروز، بهزاد، مينو، منيژه، بهرام و بهمن بديعي

به نام او كه بي همتاست
ــم  ــه پرطراوت زندگيم رفت تا رس ــادرم، گل هميش م

عشق، مهر، دوستي و فداكاري تا ابد برجاي بماند.
مينو بديعي

همكار محترم و گرامي جناب آقاي علي خدائي 
ــروج ملكوتي مادر بزرگ گراميتان را  ــا اندوه فراوان ع ب
ــگاه خداوند  ــليت عرض نموده و از پيش ــه تس صميمان
ــت و مغفرت و براي  ــراي آن مرحومه رحم ــبحان ب س
ــكيبائي از درگاه خداوند منان  ــر و ش ــدگان صب بازمان

آرزومنديم.
امـور توزيع و فروشـ  سـازمان شهرسـتانهاـ  
تهـران و حومهـ  امـور مشـتركينـ  آبونمانـ  
شبكه اطالع رسانيـ  امور توزيع و فروش كتابـ  
انبار كتابـ  مراكز فروش كتابـ  ساعت كنترل 
ـ حمل ونقلـ  تعميرگاهـ  سـازمان پخشـ  انبار 

برگشتيـ  تكفروشيـ  توزيع داخلي 

همكار ارجمند
 سركار خانم سوسن يوسفي 

ــليت عرض نموده و خود  مصيبت وارده را صميمانه تس
را در غم بزرگ شما شريك مي دانيم.

ــاد طلب مغفرت و براي  از خداوند بزرگ براي آن روانش
بازماندگان محترم صبر و بردباري مسئلت داريم.

هيأت مديره و كاركنان 
گروه صنعتي موكت همدان 



سال نود  و يكم

صاحب امتياز: شركت ايرانچاپ )مؤسسه اطالعات(
مدير مسئول: سيدمحمود دعائي

سر دبير: عليرضا خاني
نشاني: تهران - بلوار ميرداماد – خيابان نفت جنوبي- ساختمان 

اطالعات – كد پستي 1549953111 )تهران(
پست تصويري تحريريه 22258022

تلفن: 29999
نمابر آگهي ها  21 و22258019

تلفن پذيرش آگهي ها 22258014-18
http://www.ettelaat.com :نشاني اينترنت
ettelaat@ettelaat.com :پست الكترونيكي

http://www.ettelaat.com/ftp/manshoor.pdf :منشور اخالقی

س���رویس خارجی: حمالت 
خمپاره ای ارت���ش و کمیته های 
مردمی یمن به پایگاه های نظامیان 
س���عودی در »جیزان« ، به هالکت 
 چندین نظامی ارتش عربس���تان 

منجر شد.
در این راستا، منابع نظامی اعالم 
کردند: نیروهای ارتش یمن، مواضع 
نظامیان سعودی را در پایگاه »ملحمه« 
و منطقه »الطوال« جیزان هدف قرار 
دادند که منجر به هالکت شماری 
 از نظامیان عربس���تان و همچنین 

آتش  گرفتن این پایگاه شد.
از س���وی دیگر، در عملیات 
ارتش و کمیته های مردمی یمن در 
منطقه »وقز« در ش���هر »مصلوب« 
اس���تان »الجوف«، دست کم 15 
مزدور عربس���تان کشته و 13 تن 
دیگر نیز زخمی شدند. از طرفی، 
یگان موشکی ارتش یمن نیز تجمع 
مزدوران عربستان را در لحج هدف 

قرار داد.
در همین رابطه، منابع خبری 
گفتند: یگان موش���کی ارتش و 
کمیته های مردم���ی یمن، تجمع 
مزدوران عربس���تان را در منطقه 
»کرش« استان »لحج«، هدف یک 
موش���ک »صمود« قرار داد.منابع 
خبری افزودند: این موشک با دقت 
به هدف اصابت کرد و چندین کشته 
و زخم���ی در میان مزدوران بر جا 
گذاشت. ارتش و کمیته های مردمی 
یمن همچنین مواض���ع مزدوران 
بلندی های»العمدان«  عربستان در 
در منطقه »الضباب« در شهر»تعز« 
 را، هدف حمالت توپخانه ای خود 

قرار دادند .
در  همین حال ، جنگنده های 
عربس���تان، پایگاه نظامی »ضبوه« 
ارتش یمن در ش���هر »سنحان« در 

جنوب صنعا را هدف قرار دادند.
همچنین در پی حمله جنگنده های 
عربس���تان به »الُحدیده« و »تعز«، 

 

دس���ت کم چهار غیرنظامی یمنی 
زخمی ش���دند.از س���وی دیگر، 
جنگنده های عربستان، منطقه »تبه 
عاصف« در نزدیکی کوه »جره « را 

در »تعز« بمباران کردند.
از طرفی، هفت نفر از سرنشینان 
یک کشتی باری پاکستان، بر اثر حمله 

 خمپ���اره ای در محدوده آب های
 یمن کشته شدند. در چنین شرایطی، 
سازمان دید بان حقوق بشر اعالم 
کرد: ش���واهدی در دست دارد که 

نش���ان می دهد عربستان سعودی 
در حمله به یم���ن، از بمب های 
خوشه ای ساخت برزیل استفاده 

کرده است.
*کویت

مجموع احکام صادر شده علیه 
»عبدالحمید دشتی«، نماینده سابق 

پارلمان کویت و مخالف سرسخت 
عربستان سعودی،  از 41 سال حبس 
گذشت.در این رابطه، دادگاه استیناف 

کویت، نماینده سابق پارلمان این 
کشور را به 10 سال حبس به جرم 
توهین به مسئوالن عربستان محکوم 
کرد که به این ترتیب مجموع احکام 
صادر ش���ده علیه این فعال شیعه 
کویتی به 41 سال رسید.عبدالحمید 
دش���تی که از زمان صدور احکام 
جانبدارانه علیه او از کویت خارج 
شده است، گفت: هیچ یک از این 

احکام را قبول ندارد.
*بحرین

 رژی���م آل خلیف���ه در ادامه 
سیاست های س���رکوبگرانه خود، 
برای بیس���ت و هش���تمین هفته 
متوال���ی از برگزاری نمازجمعه در 
منطقه »الدراز«، محل س���کونت 
آیت اهلل »عیسی قاسم« جلوگیری 
کرد. در ای���ن رابطه، منابع خبری 
گفتند: نظامیان رژیم آل خلیفه برای 
جلوگیری از برگزاری نمازجمعه در 
منطقه »الدراز«، با استقرار خودروهای 
زرهی و نظام���ی در این منطقه، از 
ورود مردم و نمازگزاران به محل 

اقامه نمازجمعه ممانعت کردند. 
در خب���ر دیگری، س���فر 
اعضای س���ازمان جاسوسی رژیم 
صهیونیستی،»موس���اد«، در قالب 
هیات بازرگانان به بحرین، جنجال 
زیادی را به پا کرد و خشم فعاالن 
شبکه های اجتماعی علیه دولت این 

کشور را برانگیخت .
در این راستا، فعاالن بحرینی، 
س���فر این هیات ب���ه منامه را در 
راستای عادی  سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی برش���مردند و  آن را 

محکوم کردند.

هالکت چندین نظامی سعودی در حمالت خمپاره ای نیروهای یمنی به »جیزان« عربستان

بقیه از صفحه اول
پوتین از ت���داوم اقدامات 
برای برقراری آتش بس سراسری 
و مذاکرات با تمامی طرف های 
درگیر در سوریه برای دستیابی به 
توافق صلح پایدار در این کشور 
خبر داد.وی با اش���اره به خروج 
تمامی عناصر تروریست و مسلح 
از حلب، تاکید کرد که عملیات 
نظامی در این شهر به پایان رسیده 

است. 
»گنادی گاتیل���ف«، معاون 
وزیر خارجه روس���یه هم با بیان 
اینکه در مذاکرات آتی در پایتخت 
قزاقس���تان، درباره آتش بس در 
تمامی سوریه بحث خواهد شد؛ 
تأکید کرد که نکته مثبت در »دونالد 
ترامپ« این است که او خواهان 
برکناری بشار اسد نیست. معاون 
وزیر خارجه روسیه، با بیان اینکه 
در مذاکرات آت���ی در پایتخت 
قزاقستان، نمایندگان دولت سوریه 
و معارضان و گروه های مسلح نیز 
حضور خواهند داشت، دستور کار 
این مذاکرات را آتش بس در تمامی 
سوریه عنوان کرد.این مذاکرات در 
ماه ژانویه )ماه آتی میالدی( برگزار 
خواهد شد. وی همچنین تأکید 
کرد که مسکو تا کنون با دونالد 
ترام���پ رئیس جمهور منتخب 
آمریکا درباره حل و فصل سیاسی 
بحران سوریه، تماسی برقرار نکرده 
اس���ت اما نکته مثبت در دونالد 
ترامپ این اس���ت که او خواهان 
برکناری بشار اسد نیست و نسبت 
به اوباما شریک بهتری در سوریه 
خواهد بود. وزیر دفاع روسیه هم 
تأکید کرد که عملیات آزادی شهر 
حلب به دستور والدیمیر پوتین و 
با هماهنگی ایران و ترکیه صورت 
گرفت. س���رگئی شویگو گفت: 
حدود 34 هزار تن از جمله 8500 
ک���ودک در بزرگترین عملیات 

انسانی از شرق حلب خارج شدند. 
در چنین شرایطی رئیس جمهور 
روس���یه فرمان توسعه تاسیسات 
دریایی روسیه در بندر طرطوس 

س���وریه را صادر کرد. تاسیسات 
دریایی روس ها در سوریه، در بندر 
طرطوس این کش���ور واقع شده 

است.
 آزادسازی کامل حلب

فرماندهی کل ارتش سوریه از 
آزادی کامل شهر حلب از دست 
تروریست ها خبر داد. فرماندهی 
کل ارتش سوریه با صدور بیانیه ای 
از بازگشت امنیت به شهر حلب 
پس از آزادی کامل آن از دس���ت 
تروریست ها و خروج آنها از این 
شهر خبر داد.ارتش سوریه در بیانیه 
خود از آزادی شهر حلب به عنوان 

تحول استراتژیک در جنگ علیه 
جریان تروریسم در سوریه و یک 
ضربه مرگبار به حامیان این جریان 
یاد کرد. براساس این بیانیه آزادی 

شهر حلب نش���ان داد که ارتش 
س���وریه توانایی شکست نهایی 
تروریست ها را دارد.این درحالی 
است که سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در واکنش به انتشار خبر 
آزادی کام���ل حلب گفت: هنوز 
این مس���ئله برای آمریکایی ها 
ثابت نشده ولی واقعیت موجود 
این است که از حلب یک خرابه 
باقی مانده و بشار اسد مقصر این 
وضع است. »جان کربی« مدعی 
ش���د که در درگیری های حلب، 
اقدامات شقاوت بار زیادی رخ داد 
و این ش���هر تخریب شد؛ رژیم 

سوریه و همپیمانانش یعنی تهران 
و مسکو مس���ئول این اقدامات 
هستند! سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا همچنین اعالم کرد: جان 

کری، اولین کسی است که درباره 
ناامیدی اش از نتایج سیاست های 
آمریکا در س���وریه صحبت کرد. 
به گفته وی ک���ری می داند که 
تالش ه���ای دیپلماتیکش برای 
دس���تیابی به راه حل سیاسی در 
بحران سوریه نتایج مورد نظر را 
به همراه نداشته است. در چنین 
شرایطی مجمع عمومی سازمان 
ملل قطعنام���ه ای را برای تحت 
تعقیب قراردادن عامالن جنایات 

جنگی در سوریه، تصویب کرد.
 ۸۸ کشته در حمله ترکیه

حمالت هوایی ترکیه به شهر 

الباب در ش���مال سوریه موجب 
کشته ش���دن 88 غیرنظامی شد. 
گفتنی است ترکیه 24 آگوست 
گذشته )3 شهریور 95( دخالت 
نظام���ی خود در س���وریه با نام 
عملیات درع الفرات )سپر فرات( 
 را با ادعای ریشه کنی تروریست ها

 آغاز کرد. 
در چنین ش���رایطی گروه 
تکفیری داعش ویدئویی هولناک 
از زنده سوزاندن دو سرباز ترکیه 
با هدف انتقام از دولت این کشور 
در استان حلب سوریه منتشر کرد. 
داعش با انتشار یک فایل ویدیویی، 
صحنه های س���وزاندن دو نظامی 
ترک را که در درگیری های شهر 
الباب در حومه حلب به اسارت 
گرفته بود، منتشر کرد. این قربانیان 
که ابتدا در قفس هایی زنجیرشده 
بودند، ب���ه محل جنایت هدایت 
می شوند و در این تصاویر، نظامیان 
ترک در حال���ی که لباس نظامی 
بر تن دارند و دست و پایشان با 
زنجیر بسته ش���ده، زنده به آتش 
کشیده می شوند. یکی از عناصر 
داعش در ای���ن فیلم، اردوغان را 
طاغوت می نامد و خاک ترکیه را 
سرزمین جهاد توصیف می کند. 

خب���ر دیگ���ر اینکه جنگ 
س���وریه بیش از 310 هزار کشته 
برجا گذاشته و باعث شده بسیاری 
از شهروندان سوری در طول شش 
سال گذش���ته خانه خود را ترک 

کنند. 
دیدبان حقوق بشر سوریه 
که مقرش در انگلیس اس���ت، 
اعالم کرد که میزان قربانیان جنگ 
س���وریه از زمان آغاز این بحران 
در ماه مارس سال 2011 به 312 
هزار و یک نفر رسیده است. در 
میان این کشته شدگان 90 هزار 
غیرنظامی بوده که 1۶ هزار نفر از 

آنها کودک هستند.

پوتين: آزادسازي حلب بدون كمك ايران ممكن نبود

شادی ساكنان حلب پس از آزادسازی كامل
پس از تکمیل پیروزی بزرگ ارتش س���وریه در 
شهر حلب، س���اکنان این شهر با برپایی راهپیمایی و 
آمدن به خیابان ها حمایت خود را از ارتش س���وریه 
اعالم کردند. همزمان با پیروزی ارتش سوریه ساکنان 
شهر حلب با آمدن به خیابان ها و برپایی راهپیمایی به 

جشن و شادی پرداخته و حمایتشان را از ارتش سوریه 
اعالم کردند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با حمل 
پرچم های سوریه و تصاویر بشار اسد شعارهایی را در 
حمایت از فداکاری های ارتش در جنگ علیه تروریسم 

سر دادند.

سازمان ملل: اسرائيل بايد يك ميليارد دالر به لبنان غرامت بدهد
تسنیم: مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرد که 
در آن رژیم صهیونیستی ملزم به پرداخت غرامت نزدیک به یک میلیارد دالر 
به لبنان به علت آلوده کردن آب های ساحلی لبنان با مواد نفتی شده است.
رژیم صهیونیستی در تجاوز سال 200۶ به لبنان، مخازن سوخت نیروگاه برق 
منطقه الجیه لبنان را بمباران کرد که این امر باعث آلوده شدن آب های ساحلی 

این کشور با مواد نفتی شد.
 ملكه انگليس به علت سرما خوردگی برنامه های كريسمس خود را لغو كرد 

ایس���نا: کاخ باکینگهام با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد که برنامه مسافرت کریسمس ملکه 
الیزابت و همسرش به دلیل سرماخوردگی شدید 
به تاخیر افتاده اس���ت. الیزابت دوم، ملکه 90 
ساله انگلیس و همسرش شاهزاده فیلیپ 95 
ساله معموال برای گذراندن تعطیالت کریسمس 
هر سال به کاخ ساندرینگهام در شرق انگلستان 
می رفتند اما برنامه امس���ال آنها به تاخیر افتاده 

است. ملکه الیزابت پس از شش دهه سلطنت، دیگر در تورهای بین المللی 
حاضر نمی شود اما هنوز هم به وظایف رسمی خود می رسد. با این حال او 

هفته گذشته گفت که می خواهد اندکی از وظایف خود بکاهد.
 حمله تروريستی داعش در استراليا خنثی شد

فارس: پلیس اس���ترالیا می گوید هفت نفر را که قصد داشتند در روز 
کریسمس در شهر ملبورن، حمله ای تروریستی انجام دهند را دستگیر کرده 
است. چند روز بعد از حمله به بازار فروش اجناس کریسمس در برلین، حاال 
نوبت به ساکنان جنوب استرالیا رسیده که مراسم سال نو میالدی خود را با بیم 
از حمالت تروریستی برگزار کنند. پلیس گفته که این هفت نفر قصد داشتند 
ایستگاه خیابان فلیندرز، میدان فدراسیون و کلیسای سنت پل را در حمالت 
تروریستی خود هدف قرار دهند. مظنونین در حمله به یک خانه در منطقه 
»فلمینگتون« در حومه ملبورن دستگیر شدند. پلیس در حمله به سکونتگاه این 

افراد، بمب های دست ساز در حال ساخت کشف کرد.
 توهين آشكار رئيس جمهوری فيليپين به كميسيونر سازمان ملل

ایس���نا: رودریگو دوترته رییس جمهوری 
فیلیپین کمیس���یونر حقوق بشر سازمان ملل را 
احمق خواند. این کمیسیونر خواستار تحقیقات 
درباره کش���تارهای صورت گرفته در دهه 80 
میالدی به دستور دوترته شده است. زید رعد 
الحسین، کمیس���یونر حقوق بشر سازمان ملل 
خطاب به مقام های قضایی در فیلیپین تاکید کرد 
تحقیقاتی را درباره اتهامات علیه دوترته انجام 
دهند. دوترته در واکنش به این سخنان گفت که سازمان ملل چنین حقی ندارد. 

وی ادامه داد: چه کسی به شما چنین حقی را داده، شما واقعا احمق هستید.
 آمريكا بخشی از خاک پايگاه  اوكيناوا را به ژاپن پس داد

ایسنا: آمریکا 4000 هکتار خاک اشغال شده توسط مراکز نظامی خود در 
اوکیناوا را به ژاپن پس داد. از سال 19۷2 برای اولین بار است که آمریکا زمینی 
بدین مقیاس بزرگ را به ژاپنی ها تحویل می دهد. زمین بازگردانده شده در واقع 
1۷ درصد از کل خاک تحت کنترل ارتش آمریکا در این جزیره است که برای 
آموزش های نظامی در نواحی جنگلی استفاده می شود. بسیاری از ساکنان محلی 
و سیاستمداران ژاپنی اعتراض خود را نسبت به حضور آمریکایی ها در اوکیناوا 

اعالم و تاکنون چندین تظاهرات اعتراض آمیز علیه آنها برگزار کرده اند.

كوتاه از سراسر جهان تقويم اطالعات
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 سيدحسن نصراهلل: طرح دشمنان براي سرنگوني 
نظام سوريه با آزادسازي حلب شكست خورد

 سرویس خارجی: سید حسن 
نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان با 
اشاره به شکس���ت طرح دشمنان 
سوریه در س���رنگونی نظام این 
کش���ور، گفت: بعد از پیروزی در 
حلب هدف دشمنان برای سرنگونی 
نظامی س���وریه شکست خورد و 
مرحله بع���د از پیروزی در حلب 
باید بر تثبیت امنیت در این ش���هر 
متمرکز ش���ود؛ پیروزی در حلب 
و شکس���ت محور مقابل می تواند 

افق های جدیدی در سطح سیاسی باز کند.
وی درباره حلب و نبرد آزادی این ش���هر گفت: آنچه در حلب رخ 
داد نبرد سنگینی بود که تمامی کشورهای حامی روی آن حساب باز کرده 
 بودند. حجم پشتیبانی کشورهای حامی تروریسم در حلب بسیار خیره کننده
 است. حجم حمایتی که از تروریست ها در حلب صورت گرفت ده ها بار 
از کمک هایی که طی دهه های گذشته به ملت فلسطین شده است، بیشتر 
بود. نبرد بسیار سنگین و هدف افراد مسلح به دست گرفتن کنترل این شهر 
بود. سید حسن نصراهلل درباره پیروزی در سوریه گفت: این پیروزی ها به 
دلیل وجود فرماندهان، ارتش، همپیمانان و رزمندگان مقاومت بود که مانع 
از کنترل داعش و النصره در سوریه شد. وی با اشاره به اغواگری برخی 
رسانه ها درباره مسئله حلب، گفت: این رسانه ها تصاویری از کشتار دشمن 
صهیونیستی در ضاحیه جنوبی بیروت و غزه را به نمایش گذاشتند و اعالم 
کردند که این تصاویر متعلق به  حلب است. آنها همچنین تصاویری از 
کودکان گرسنه یمن را نشان دادند و اعالم کردند که این تصاویر از حلب 
است. تمامی دنیا می دانند که هزاران کودک به خاطر محاصره عربستان در 

یمن از گرسنگی جان خود را از دست می دهند.
دبیر کل حزب اهلل لبنان افزود: گروه های مسلح کنترل مناطقی را که 
به دست می گرفتند بر اساس گرایش های دینی و سیاستی خود اقدام به 
تغییرات جمعیتی در این مناطق می کردند. هیچ کسی به جز گروه های 
مس���لح قصد انجام تغییرات جمعیتی در سوریه را ندارد. دستاورد های 
نبرد حلب بسیاری از شرایط سیاس���ی و میدانی را تغییر داد و پیروزی 
ارتش س���وریه و متحدان آن ممکن است برخی از کشورها را به سمت 
واقع گرایی و تغییر در حساب های خود سوق دهد. وی همچنین تاکید 
کرد: دستاورد اساسی در حلب مربوط به ارتش سوریه است که جنگید و 
ملتی است که مقاومت کرد. ارتش سوریه که در حلب، سویداء و دیگر 
ش���هرها حضور دارد قدرتمند و تاثیر گذار است. سید حسن نصراهلل با 
اش���اره به جنایت داعش در آتش زدن دو سرباز ترکیه در سوریه، گفت: 
اقدام تروریستی داعش در به آتش کشیدن دو سرباز زنده ترکیه در سوریه 
را محکوم می کنیم. چیزی به اس���م تروریسم اسالمی وجود ندارد بلکه 
گروه های تکفیری و تروریس���تی وجود دارد و دین اسالم، اسالم قران و 
اسالم محمدی است. کشورهای حامی تروریسم تا کی به حمایت از آنها 
ادامه می دهند؟ ترکیه امروز به آتش گروه تروریستی داعش می سوزد و 
آنکارا هنوز از این گروه تروریستی در عراق حمایت می کند اما از ترکیه 

انتظار می رود موضع محکمی را در برابر داعش اتخاذ کند.
سید حسن نصراهلل در بخش دیگری از سخنان خود درباره گروه های 
تکفیری و جنایت های آنها گفت: جنایات تکفیری ها در سال های گذشته 
یک کش���تار همگانی به حساب می آید و اس���الم به عنوان دین رسول 
خدا هیچ زمانی مانند چند سال  اخیر در معرض تعرض و تخریب قرار 
نگرفته است. همگان باید جنایت  تکفیری ها را محکوم کنند و هر کس 
سکوت کند در مجال دادن به تکفیری ها برای اهانت به اسالم و تمامی 
ادیان، شریک است. نصراهلل با اشاره به اینکه تفکر وهابی قصد دارد خود 
را با زور به مسلمانان تحمیل کند، گفت: این تفکر کورکورانه باعث شد 
تا بس���یاری از افراد انتحاری خود را در جشن های دینی مسلمانان سنی 
منفجر کنند. وهابیت جشن میالد حضرت رسول را به رسمیت نمی شناسد 
و علمای این مذهب کسانی را که میالد پیامبر را جنش می گیرند، تکفیر 
می کنند. همان کس���ی که میالد پیامبر را تکفیر می کند جشن عید میالد 
حضرت مس���یح را نیز تکفیر می کند. هر مسلمانی در دنیا باید این قاتل 
وحشی که دختران خود را برای انجام عملیات تروریستی به اسم خداوند 

می فرستد محکوم کند.
دبیر کل حزب اهلل لبنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
اقدامات نظام بحرین علیه علمای این کشور گفت: حکومت بحرین ممکن 
بود با تعرض به منزل ش���یخ عیسی قاسم دچار حماقت شود. حکومت 
بحرین را  به تعقل دعوت می کنیم و از آن می خواهیم امور را به جایی 
نکشاند که از آن بسیار پشیمان شود. وی همچنین با هشدار به اردن گفت: 
دولت اردن باید از آنچه که اخیرا در منطقه الکرک این کشور رخ داد درس 
بگیرد و حمایت از تروریست ها را متوقف کند. نصر اهلل در بخش پایانی 
سخنان خود به تشریح اوضاع داخلی لبنان پرداخت و گفت: دولت لبنان 
باید تمامی مسئولیت ها را بر عهده بگیرد و ما قانون نسبیت را در انتخابات 
تایید می کنیم و نگرانی برخی ها برای ما قابل فهم است. ما خواستار شراکت 
با همه گروه ها هستیم و به خاطر اینکه همه گروه ها در دولت مشارکت 
داشته باشند جنگیدیم. ما خواستار گفتگو با تمامی گروه های سیاسی در 
مورد قانون انتخابات هستیم. باید در در زمینه های سیاسی و امنیتی هوشیار 

باشیم و آینده کشور درگرو همکاری همگان است.

سرویس خارجی: نیروهای 
امنیتی ترکی���ه، »پروین بولدان«، 
معاون رئیس پارلمان این کشور 

و عضو حزب »دموکراتیک خلق« 
را به اتهام ارتباط با » پ.ک.ک« 

بازداشت کردند.
در ای���ن راس���تا، مناب���ع 
خبری اع���الم کردند: نیروهای 
امنیتی،»بولدان« را به اتهام ارتباط 

با نیروهای پ.ک.ک ، در خانه اش 
در»استانبول« دس���تگیر کردند.
این در حالی اس���ت که، پیشتر 

نیز دولت اردوغان، »صالح الدین 
دمیرتاش« و »فیگن یوک  داق«، 
رهبران حزب دموکراتیک خلق 
را به اتهام ارتب���اط با پ.ک.ک 
بازداش���ت کرده بود.در چنین 
شرایطی، »فتح اهلل گولن«، رهبر 

مخالفان ترکیه که در آمریکا و در 
تبعید به سر می برد، اتهام دولت 
اردوغان مبنی بر دست داشتن وی 

در ترور سفیر روسیه را  رد کرد و 
گفت: در قتل و ترور سفیر روسیه 
در آنکارا هیچ نقشی نداشته است.
وی تصریح کرد: امکان ندارد که 
دولت ترکی���ه بتواند جهان را با 

چنین اتهاماتی قانع کند.

سرویس خارجی: 55 غیرنظامی عراقی در حمالت تروریستی داعش به دو 
منطقه شهر موصل کشته شدند.

در این رابطه، منابع امنیتی گزارش دادند: سه حمله انتحاری داعش توسط 
خودروهای بمب گذاری ش���ده در بازار»کوکجلی« واقع در شرق موصل که به 
تازگی از اشغال این گروه تروریستی آزاد شده است، به کشته شدن دست کم 30 
غیر نظامی عراقی،از جمله چندین زن و کودک منجر شد . این منابع افزودند: دهها 
تن دیگر نیز در این حمالت زخمی شده اند که حال برخی از آنها وخیم است.

از سوی دیگر، تروریست های داعش، اردوگاه آوارگان عراقی در شرق شهر 
موصل را با گلوله های خمپاره هدف قرار دادند که در این حمله نیز 25 غیر نظامی 
از جمله شماری زن و کودک کشته و دهها تن دیگر نیز مجروح شدند. همچنین بر 
اثر انفجار خودروی بمب گذاری شده در شهرستان »الخالدیه«در شرق »الرمادی«، 

واقع در غرب عراق، چندین تن کشته و زخمی شدند. 
گروه تروریستی داعش همچنین یک دختر بچه شش ساله را وادار کرد که 
خود را در میان آوارگان عراقی در استان نینوا منفجر کند.در چنین شرایطی، و در 
پاسخ به حمالت تروریستی داعش به غیرنظامیان، نیروی هوایی عراق به مواضع 
و محل تجمع این گروه تروریستی در جنوب منطقه» تل عبطه« موصل حمله کرد 
که به هالکت دست کم ۷0 داعشی از جمله چندین سرکرده آنان منجر شد. نیروی 
هوایی ارتش عراق همچنین انبار س���الح و مواد منفجره و کارگاه بمب گذاری 
متعلق به داعش را در صحرای »عکاشات«، در غرب االنبار منهدم کرد.در همین 
حال، فرماندهی عملیات نینوا از ورود تجهیزات گسترده به بخش های آزاد شده 
شهر موصل برای آغاز مرحله دوم عملیات آزادی کامل این شهر خبر داد.»نجم 
الجبوری«، اعالم کرد: وزارت دفاع و کشور عراق تجهیزات گسترده و تیم های 
متخصص در زمینه خنثی سازی بمب و منازل بمب گذاری شده را به شهر موصل 
برای آغاز مرحله دوم عملیات نظامی از چند محور فرستاده اند.وی گفت: نیروهای 
ما در تمامی محورها مقدمات آغاز مرحله دوم عملیات را فراهم کرده اند و این 
مرحله از عملیات، به »شوک« نامگذاری شده است.در این راستا، نیروی هوایی 

عراق 4میلیون اعالمیه را در شهر موصل پخش کرد که در آن با ساکنان شهر موصل 
که همچنان در محاصره داعش قرار دارند، اعالم همبستگی و همدردی شده است.
در این اعالمیه ها آمده اس���ت: مردم عراق هرگز ساکنان شهر موصل را فراموش 

نمی کنند و همواره در کنار آن ها هستند.
در چنین شرایطی، کشورهای عربی و اروپایی در چهارهمین نشست مشترک 
وزیران خارجه اتحادیه کشورهای عربی و اتحادیه اروپا، حضور و دخالت های 
نظام���ی ترکیه در خاک عراق را محکوم کردند.آنان همچنین موفقیت  نیروهای 
عراقی در مبارزه با تروریسم را ستودند و بر پایبندی خود در حمایت از عراق با 
تقدیم کمک های بشردوستانه، تاکید کردند.در این نشست مشترک، وزیر خارجه 
عراق، خواس���تار همکاری دو اتحادیه در زمینه مبارزه با تروریسم و حمایت از 

کشورش بویژه پس از آزادسازی موصل شد.
»ابراهیم الجعفری« در سخنانی در چهارمین نشست مشترک وزرای خارجه 
اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا در قاهره اضافه کرد: همکاری بین عراق و اتحادیه 
اروپا درباره آوراگان عراقی  ساکن در کش���ورهای اروپایی ضرورت دارد.وی 
همچنین با »احمد ابوالغیط«، دبیرکل اتحادیه عرب دیدار و درباره تحوالت منطقه 

و عراق گفتگو کرد.
در این رابطه، س���خنگوی رسمی دبیر کل اتحادیه عرب گفت: ابوالغیط بر 
حمایت این اتحادیه از دولت و ملت عراق و تالش های آن برای  ریشه کنی گروه 
تروریستی داعش و دیگر گروه های تروریستی و افراطی در عراق تأکید کرد.در 
همین حال، سفیر ترکیه در عراق در دیدار با »نوری المالکی«، از خروج قریب الوقوع 
نیروهای نظامی این کشور از شمال عراق خبر داد.در چنین شرایطی، »سید عمار 
حکیم« رئیس ائتالف ملی عراق گفت: احتمال آزادسازی استان نینوا به همراه تمامی 
 شهرهای آن نزدیک است.حکیم همچنین اقدام برخی از شبکه های ماهواره ای
  عرب را که از نیروهای بسیج مردمی »حشد الشعبی« به عنوان شبه نظامیان طائفه ای
 یاد می کنند، به ش���دت محکوم کرد.وی در این رابطه اظهار داش���ت: از گروه 

تروریستی داعش، حمایت سیاسی، لجستیکی و رسانه ای به عمل می آید.

  سرویس خارجی: سخنان جدید رئیس جمهوری
 روسیه و رئیس جمهوری منتخب آمریکا گمانه 
زنی هایی را مط���رح کرده مبنی بر اینکه این دو 
ابرقدرت درصدد از سرگیری رقابت تسلیحاتی 

همانند دوران جنگ سرد هستند.
رئیس جمهوری روسیه در جمع فرماندهان 
نظامی این کش���ور فرمان افزایش توان هسته ای 
روسیه را صادر کرد. والدیمیر پوتین در نشست 
فرماندهان نظامی روسیه در وزارت دفاع این کشور 
فرمان افزایش قدرت و توان هسته ای روسیه را 
صادر و تأکید کرد: روسیه نیازمند موشک هایی 
اس���ت که بتواند در هر پوشش محافظی از هر 
جنس نفوذ کند.پوتین تأکید کرد: ما نیازمند تقویت 
قابلیت های نیروی هسته ای راهبردی خود هستیم، 
به ویژه با موش���ک هایی که بتوانند در هر سامانه 
پدافند موشکی نفوذ کنند. وی افزود: ما باید به 
دقت هرگونه تغییر در توازن قدرت در وضعیت 
سیاسی و نظامی جهان بویژه در مرزهای روسیه 
را تحت نظر داشته و به سرعت طرح هایی برای 
خنثی کردن تهدیدات موجود اتخاذ کنیم. رییس 
جمهوری روسیه در جریان دیدار آخر سالش با 
فرماندهان نظامی این کشور گفت: ارتش روسیه 
امروز می تواند از هر دشمن بالقوه ای قوی تر باشد 

اما باید تس���لیحات اتمی خود را تقویت کند. 
پوتین گفت:  می توانیم به جرات بگوییم که ما از 
هر مهاجم و متخاصم بالقوه ای قوی تر هس���تیم. 
گفتنی اس���ت تنش میان روسیه و غرب از زمان 
الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین در سال 2014 
به خاک روسیه ش���دت گرفت و از زمان انجام 
حمالت هوایی روسیه در سوریه در حمایت از 
دولت دمشق چند برابر شده است. از طرفی روسیه 
از تجهیز ارتش این کشور به جدیدترین سامانه 
جنگ الکترونیک خبر داد. آلکس���اندر یاکونین، 
مدیرکل ش���رکت ابزار سازی روسیه گفت: این 
سامانه جدید قابلیت رقابت با نمونه های مشابه 
در آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اسرائیل را دارد و در 
س���ال 201۷ به طور گسترده در ارتش روسیه به 

خدمت گرفته خواهد شد.
در این حال رئیس جمهور منتخب آمریکا 
به دستور رئیس جمهور روسیه برای تقویت توان 
اتمی کشورش واکنش نشان داد و گفت: تا وقتی 
عقل بر جهان حاکم شود، آمریکا هم باید توان 
هسته ای خود را تقویت کند. دونالد ترامپ ساعاتی 
پس از صدور دستور تقویت زرادخانه های اتمی 
روسیه از سوی رئیس جمهور این کشور، به دستور 
پوتین واکنش نش���ان داد. ترامپ در توئیتر خود 

نوشت:  ایاالت متحده باید توان هسته ای خود را 
تا زمانی که دنیا در خصوص تسلیحات اتمی به 
موضعی معقول برسد، به شدت تقویت کرده و 
آن را گسترش دهد. روزنامه واشنگتن پست، این 
مساله را به عنوان تغییر سیاسی بزرگ در امنیت 
ملی آمریکا اعالم کرد و البی قدرتمند عدم اشاعه 
هس���ته ای در آمریکا نیز در این باره هشدار داد. 
این موضع ترامپ در حالی گرفته شده که وی به 
داشتن روابط گرم با روس ها و به خصوص پوتین 
مشهور است. از طرفی سخنگوی کرملین اعالم 
کرد، گفتگوها با آمریکا در بسیاری از حوزه ها به 
حال تعلیق درآمده اما رئیس جمهور منتخب آمریکا 
می تواند رویکرد سازنده تری در قبال روسیه اتخاذ 
کند. خبر دیگر اینکه توهین یک مسافر به دختر 
ترامپ در یک هواپیمای مسافربری موجب اخراج 

مسافر از پرواز شد. 
شرکت هواپیمایی جت بلو با انتشار بیانیه ای 
 تأیید کرد که یک مسافر از پرواز فرودگاه بین  المللی
 جان اف کندی به مقصد سان فرانسیسکو اخراج 
ش���د. مرد اخراج شده خطاب به  ایوانکا ترامپ، 
دختر رئیس  جمهور منتخب آمریکا گفت: شماها 
در حال تباه کردن کشور ما هستید و حاال سعی 

دارید پرواز ما را هم تباه کنید.

 سرویس خارجی: قطعنامه ای که خواستار پایان 
یافتن شهرک سازی رژیم صهیونیستی بود بار دیگر به 

میز شورای امنیت بازگشت.
منابع خبری پیش���تر از احتمال لغو یا تعویق 
رأی گیری در مورد این قطعنام���ه خبر داده بودند.  
یک منبع به روزنامه جروزالم پس���ت گفت: به نظر 
می رس���د مصر که خود پیش نویس این قطعنامه را 
تهیه کرده بود تحت فش���ارهای تل آویو از به رأی  
گذاشتن آن عقب نشینی کرده است. رویترز هم به 
نقل از منابع دیپلماتیک نوشته است که »عبدالفتاح 
سیس���ی« رئیس جمهوری مصر درخواست تعویق 
رأی گیری در مورد قطعنامه را به شورای امنیت داده 

است.این قطعنامه که پیش نویس آن از سوی قاهره 
تدوین شده، توقف فوری شهرک سازی های اسرائیل 
در کرانه باختری و قدس ش���رقی را خواستار شده 
است. پیشتر دیپلمات های سازمان ملل اعالم کرده 
بودند که شورای امنیت به درخواست مصر تصویب 
پیش نویس قطعنامه محکومیت شهرک سازی های 
اسرائیل در اراضی فلسطین را به زمان دیگری موکول 
کرد .رویترز در این رابطه از تماس تلفنی ترامپ و 
عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر خبر داده 
بود. ترامپ در ش���بکه توییتر قطعنامه علیه اسرائیل 
را غیرمنصفان���ه خواند و خواهان وتوی آن ش���د. 
رئیس جمهور منتخب آمریکا همچنین از دولت رو به 

پایان این کشور خواست قطعنامه پیشنهادی مصر علیه 
شهرک سازی های اسرائیل را وتو کند.خبر دیگر اینکه 
وزیر خارجه فرانس���ه اعالم کرد، این کشور میزبان 
۷0 کش���ور در 15 ژانویه سال 201۷ )2۶ دی( برای 
کنفرانس صلح خاورمیانه است و از رهبران اسرائیلی 
و فلسطین نیز برای نشست های جداگانه دعوت به 
عمل می آورد. ژان مارک آیرو، وزیر خارجه فرانسه 
گفت:  پاریس هنوز به دنبال برگزاری این کنفرانس 
است تا بر راه حل دو کش���وری تاکید مجدد کند، 
تاریخ 15 ژانویه 201۷ تعیین شده و ۷0 کشور دعوت 
شده اند. این در حالی است که نتانیاهو مکررا هرگونه 

پیشنهاد برای حضور در مذاکرات را رد کرده است.

سرویس خارجی:وزارت کشور ایتالیا در کنفرانسی 
خبری کش���ته ش���دن عامل حمله تروریستی به بازار 

کریسمس برلین آلمان را تائید کرد.
در همین رابطه،مقامات ایتالیایی اعالم کردند: وی 
بدون شک »انیس امری« است که در میالن وقتی از وی 
درخواست ش���د تا اوراق هویتش را به نیروهای پلیس 
نشان دهد، اقدام به شلیک کرد و در پی تبادل آتش  میان 
پلیس و عامل حمله به بازار کریس���مس برلین، یکی از 
نیروهای پلیس نیززخمی ش���د.در پی اعالم خبر کشته 
شدن انیس امری ،آلمان هم این خبر را تائید کرد.بنابر این 
گزارش، »انیس امری« با قطاری از راه فرانسه به ایتالیا رفته 
بود که نیروهای پلیس وی را در میالن تحت نظر گرفتند. 
سرانجام در پی تبادل آتش میان نیروهای پلیس و امری، 
وی به هالکت رسید.هویت وی زمانی تائید شد که اثر 
انگشتش با اثری که روی کامیون باقی مانده بود تطبیق 

داده شد.مقام های قضایی آلمان اعالم کردند: فرد تونسی 
مظنون به عملیات خرابکارانه برلین ماه ها به طور مخفیانه 
تحت نظر بوده اس���ت.بر این اساس، هشدار داده شده 
بود که انیس امری قصد خرید مسلسل هایی برای حمله 
داش���ت. وی همچنین از سوی مقام های ایالت »نورث 
راین وس���ت فالیا« در غرب آلمان نیز به عنوان تهدید 
بالقوه شناسایی شده بود.تجسس ها در مورد انیس امری 
حکایت از آن دارند که او در کار قاچاق مواد مخدر در 
یک پارک برلین نیز دست داشته است.رسانه ها نیزاعالم 
کردند:وی بین سالهای 2011 تا 2015 مدت چهار سال 
را به علت اتهام آتش سوزی یک مدرسه در ایتالیا زندانی 

بوده است.
در همین راستا،سازمان اطالعات داخلی آلمان در 
گزارشی از افزایش چشمگیر شمار سلفی ها در برلین و 

همچنین سراسر آلمان خبر داد. 

تظاهرات مردم بحرين در حمايت از »شيخ عيسی قاسم«
 مردم بحرین در حمایت از »ش���یخ عیسی قاسم« و محکومیت اقدام 
نیروهای امنیتی این کشور در یورش به منزل رهبر معنوی انقالب بحرین ، 

تظاهرات کردند.
در این رابطه، منابع خبری اعالم کردند: س���اکنان شهرک »الستره « به 

نشانه همبستگی با شیخ عیس���ی قاسم و در محکومیت یورش نیروهای 
امنیتی به منزل وی، تظاهراتی با عنوان »جانم فدای تو« برگزار کردند .تظاهر 
کنندگان با س���ر دادن شعارهایی،  حمایت خود را از شیخ عیسی قاسم و 

تحصن کنندگان مقابل منزل وی، اعالم کردند.

بازداشت معاون پارلمان تركيه به اتهام ارتباط با »پ.ک.ک«

كشته شدن 55 عراقی در حمالت داعش به موصلخيز پوتين و ترامپ برای ازسرگيری رقابت هسته ای روسيه-آمريكا

هواداران ديكتاتور سابق ليبی دست به هواپيماربايی زدند
سرویس خارجی: دو هواپیما ربا که پس از ربودن 
یک فروند هواپیمای مسافربری خطوط هوایی لیبی خلبان 
را مجبور به فرود در مالت کرده بودند، با تسلیم شدن به 

این اقدام پایان دادند.
هواداران دیکتاتور س���ابق لیبی هواپیمای ایرباس 
320  وابسته به شرکت لیبیایی »افریقیه« را که حامل 118 
مسافر و خدمه بود، ربودند و در مالت فرود آمدند. در این 
رابطه،رسانه های مالت گزارش دادند: دو رباینده هواپیمای 
خطوط داخلی لیبی تهدید کردند که این هواپیما را منفجر 
می کنند و خلب���ان آن در پی این تهدید مجبور به فرود 
اضطراری درجزیره مالت شد.خلبان هواپیما در این باره 
گفت: ربایندگان با فرود هواپیما در طرابلس مخالفت 
و تهدید کردند که با بمب های دستی هواپیما را منفجر 
می کنند.»جوزف موسکات« نخست وزیر مالت نیز در 
صفحه ی توئیتر خود نوش���ت: هشداری مبنی بر ربوده 
شدن یک هواپیما و تغییر مسیر آن به سمت مالت دریافت 
کردیم.با وجود اینکه گزارش رس���می از خواسته های 
هواپیماربایان ارائه نش���د اما شبکه الحدث اعالم کرد، 
ربایندگان از مقامات خواس���تند »سیف االسالم قذافی« 
فرزند معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی، را از زندان آزاد 
کنند.همچنین در حالی که مسئوالن مالت در حال مذاکره 
با ربایندگان بودند آنها خواس���تار پناهنده شدن به یکی 
از کشورهای اروپایی شدند.همچنین هواپیماربایان خود 

را از اعضای گروهی موسوم  به "الفاتح الجدید" معرفی 
کردند. گزارش های اولیه حاکی از آن بود که هواپیماربایان 
گروهی از مس���افران هواپیما را آزاد کردند. در نهایت، 
هواپیماربایان به تدریج عالوه بر کادر پرواز، همه مسافران 

را آزاد کردند.
* مصر

روزنامه مصری»الیوم السابع« در مقاله ای اعالم کرد: 
زمان آن رسیده که مصر با جدیت موضوع ارتباط با ایران 

را دنبال کند.
الیوم الس���ابع در مقاله ای به قلم »سعید الشحات« 
س���ردبیر خود با طرح این س���وال که »چرا اقدام به از 
سرگیری روابط با ایران و سوریه نمی کنیم؟« نوشت: این 
سوالی است که دکتر »شریف قاسم« استاد معروف اقتصاد 
مطرح کرد و موجب بحث و جدل هایی زیادی شد و من 
نیز چندین بار در مورد ضرورت از سرگیری این روابط 
نوشتم. این روز نامه نگار مصری افزود: طبیعتا بازگشت 
روابط مصر با ایران و سوریه به تحوالت کنونی منطقه که 

در قلب آن بحران سوریه قرار دارد، بستگی دارد.
وی تصریح کرد: مص���ر در مواضع تاریخی خود 
بدون توجه به معیارهای آمریکا و همپیمانان آن اثبات 
کرد که تن دادن به مواضع آمریکا علیه س���وریه بدین 
معناست که قاهره خود به خود در خندق تروریست ها 

قرار گرفته است.

حمله طالبان به منزل نماينده مجلس 
افغانستان با 8 كشته

س���رویس خارجی:حمله عوامل انتحاری به منزل »معلم میر ولی« 
نماینده مردم هلمند در مجلس نمایندگان افغانستان در شهر کابل هشت 

کشته بر جا گذاشت.
در این رابطه، یکی از افسران پلیس افغانستان گفت:سه عامل انتحاری 
به منزل میر ولی نماینده مردم هلمند در منطقه »خوشحال خان مینه« ناحیه 
پنجم شهر کابل حمله کردند. وی افزود:ابتدا یک عامل انتحاری خود را در 
مقابل منزل این نماینده منفجر کرد و با هدف قرار دادن محافظان میر ولی 
دو عامل انتحاری دیگر وارد منزل شده و شماری را به گروگان گرفتند، 
س���پس با نیروهای امنیتی درگیر شدند.گزارش ها حاکی از آن است که 
در این رویداد، درگیری مهاجمان با گارد امنیتی میرولی چندین ساعت 
به طول انجامید و نهایتا هشت تن از جمله پسر »عبیداهلل بارکزی« عضو 
دیگر مجلس افغانستان، دو نوه، پسر و یک برادرزاده میر ولی و دو نفر از 
محافظان وی در این رویداد به قتل رسیدند و میر ولی و چند تن دیگرنیز 
زخمی شدند. عالوه بر آن عوامل انتحاری نیزاز پا درآمدند.از طرفی،پسر 
رهبر حزب اسالمی تایید کرد، در حمله طالبان »حفیظ اهلل بارکزی« داماد 
گلبدین حکمتیار کشته شده که وی پسر »عبیداهلل بارکزی« نماینده مردم 
اروزگان در مجلس افغانس���تان نیز بوده است.گفتنی است،گروه طالبان 
مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.در همین حال،اشرف غنی، رئیس 

جمهوری افغانستان این حمله را به شدت محکوم کرد.
از سوی دیگر،در پی صدور حکم جلب معاون اول رئیس جمهوری 
افغانس���تان به اتهام ضرب و شتم و آزار احمد ایشچی یکی از مخالفان 
سیاس���ی، دفتر عبدالرشید دوس���تم به این حکم اعتراض کرده و آن را 

غیرقانونی خواند.

نخست وزير كره جنوبی خواستار استقرار 
سامانه موشكی آمريكا شد

سرویس خارجی:نخس���ت وزیر و کفیل مقام ریاست جمهوری کره 
جنوبی خواستار آن شد که به رغم مخالفت برخی کشورها از جمله چین، 

هرچه سریعتر سامانه موشکی پیشرفته تاد آمریکا در این کشور مستقر شود.
»هوانگ کیو آهین«  در پاسخ به شماری از نمایندگان احزاب مخالف در 
نشست پارلمانی در کره جنوبی تاکید کرد که مساله استقرار این سامانه برای 
امنیت کشور حیاتی است.احزاب مخالف کره جنوبی بر این باورند که این کار 
باعث خواهد شد تا روابط کره جنوبی و چین خدشه دار شود و خواستار آن 
شدند آرایش این سامانه برای بررسی های بیشتر به تعویق بیفتد.با این حال 
کفیل ریاست جمهوری تصریح کرد:این سامانه باید تحت هر شرایطی تا ماه 
می سال آینده در کره جنوبی استقرار یابد و نباید در این شرایط مخالفت های 
چین را موثر دانست.در همین رابطه، وزارت خارجه چین در بیانیه ای آورده 
است، آرایش این سامانه پیشرفته توازن راهبردی منطقه را بر هم خواهد زد و 
افزوده است: وجود تاد به غیر از امنیت چین، امنیت کل منطقه و کشورها را 

تهدید می کند و این برنامه باید متوقف شود.

عامل حمله تروريستی برلين، در ايتاليا  به هالكت رسيد

پرونده محكوميت شهرک سازی رژيم صهيونيستی روی ميز شورای امنيت قرار گرفت

ادای احترام پوتين به سفير كشته شده روسيه در تركيه
رئیس جمهوری روسیه در مراسم ادای احترام 
به »آندری کارلوف«، سفیر کشته  شده کشورش در 
ترکیه، حاضر شد. این مراسم پیش از خاکسپاری 
رس���می کارلوف برگزار ش���د.در همین راستا، 
خبرگزاری »رویترز« گ���زارش داد:  در جریان این 

مراسم، »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهوری، »دیمیتری 
مدودف«، نخست وزیر و »سرگئی الوروف«، وزیر 
خارجه روسیه و سایر مقام های ارشد این کشور و 
همچنین اعضای خانواده »آندری کارلوف«، سفیر 

روسیه که در آنکارا کشته شد، حضور داشتند.



هيچ معيار دقيق و معتبري براي اندازهگيري 
ميزان صميميت عاطفي و دوست داشتن وجود 
ندارد. شما نميتوانيد آن را با معيار زمان و يا در 

موقعيتهاي مختلف اثبات كنيد. 
يك رابطه پـــس از 7 روز دچار تكرار و 
روزمرگي ميشـــود و رابطـــه ديگري پس از 
هفت ســـال هنوز پرهيجان و جذاب است. 
بعضيها ميتوانند پس از گذشت سالها يك 
رابطه عاطفي را پر شـــور و حادثه نگه دارند و 
بعضيها خيلي زود دچار روزمرگيها و كسالت

ميشوند.
حفظ يك رابطه پرهيجـــان، صميمي و 
پرحادثه كار سادهاي نيست. براي همين است كه 
اين فكر به ذهنتان ميرسد كه چطور ميشود 
يك نفر را هر روز ديد، هر روز يك دست پخت 
مشـــابه را خورد، خوابيد، بيدار شد و در تمام 
لحظات همراهش بود و عادتهايش را شناخت 

و خسته نشد؟
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روي پاكت نامه بنويسيد : مربوط به ضميمه خانواده 

. . . يك تكه آسمان

خداوندا
آنسان كه در دل من ستمديدگى را نكوهيده 
داشتهاى، مرا نيز توفيق ده كه به كسي ستم نكنم. اى 
خداوند، شكايت جز به تو به كس ديگري نبرم و 
از ديگرى جز توداورى نجويم. هرگز مباد كه چنين 
كنم. پس بر محمد و خاندانش درودبفرست و دعاى 
مرا به اجابت پيونـــد و دادخواهى مرا با دگرگون 

ساختنستمگر قرين فرماى.
اى خداوند، مـــرا به نوميدى از انصاف دادن 
خويش ميازماى و آن را كه بر من ستم روا مىدارد 
آن چنان ايمن مگردان كه كيفر تو از ياد ببرد، تا در 
ستم بر من پاى فشرده و بر حق من دست تطاول 
دراز كند. به زودى آن وعده كه به ستمكاران دادهاى 
در حق او روا دار و آن وعده اجابت كه بيچارگان را 

دادهاى در باره من به جاى آر.
دعاي چهاردهم صحيفه سجاديه

ه 5
فح
ص

حال اين روزهاى درياچه اروميه/ عكسها: تسنيم

. . . قا ب هفته

293

همه دندان هاى پادشاه
پادشـــاهى خواب ديد كه همه دندان هاى او افتاده است. خوابگزار را 

فراخواند و تعبير خواب را جويا شد.
 خوابگزار گفت: «پادشاه به سالمت باد، همه نزديكان شما پيش از شما 

مى ميرند به گونه اى بعد از شما كسى نمى ماند.»
پادشـــاه ناراحت شد و گفت: «وقتى همه نزديكان من بميرند من با كه 
باشم؟ اين چه تعبيرى اســـت كه مى گويى؟» و دستور داد او را صد ضربه 

شالق بزنند.
سپس پادشاه دستور داد خوابگزار ديگرى را نزد او بياورند. خوابگزار دوم 
گفت: «تعبير خوابى كه پاشاه ديده اند اين است كه عمر پادشاه درازتر از عمر 

همه نزديكان خواهد بود.»
پادشاه گفت: «تعبير همان است اما اين بيان با آن بيان خيلى فرق مى كند.» 

و دستور داد صد سكه به او بدهند.
نمك و آب

روزى شـــاگرد يك پير دانا از او خواست كه به او درسى به ياد ماندنى
دهد. پير از شاگردش خواست كيسه نمك را نزد او بياورد. سپس مشتى از 

نمك را داخل ليوان نيمه پرى ريخت و از او خواست همه آن آب را بخورد. 
شاگرد فقط توانست يك جرعه كوچك از آب داخل ليوان را بخورد، آن هم 

به سختى.
استاد پرسيد: «مزه اش چطور بود؟»

شاگرد پاسخ داد: «خيلى شور و تند است، اصالً نمى شود آن را خورد.»
پير دانا از شاگردش خواست يك مشت از نمك بردارد و او را همراهى

كند. رفتند تا رسيدند كنار درياچه.
 استاد از او خواست تا نمك ها را داخل درياچه بريزد. سپس يك ليوان 
آب از درياچه برداشت و به شاگرد داد و از او خواست آن را بنوشد. شاگرد 

براحتى تمام آب داخل ليوان رو سر كشيد.
 اســـتاد اين بارهم از او مزه آب داخل ليوان را پرسيد. شاگرد پاسخ داد: 

«كامال معمولى بود.»
پير دانا گفت: «رنج ها و سختى هايى كه انسان در طول زندگى با آنها 
روبرو مى شود همچون مشتى نمك است و اما اين روح و قدرت پذيرش 
انسان است كه هر چه بزرگتر و وســـيع تر مى شود، مى تواند بار آن همه 
رنج و اندوه را به راحتى تحمل كند. بنابراين ســـعى كن يك دريا باشـــى

 تا يك ليوان آب.»

. . . پنجره

در صفحه 6 بخوانيد

رسول اكرم(ص) :

رژيمهاي زياد، دشمن الغري

هنر بيشتر دوست داشتن 
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. . . تئاتر. . .  سينما
مشكل گيتي

فيلم ســـينمايي مشكل گيتي 
يكـــي از فيلمهـــاي اجتماعـــيـ 
خانوادگي روي پــرده است كه بــه 
كارگــرداني و تـهيه كنـندگي بهــرام 
كـاظمي و بر اســـاس فيلمنامهاي 
از عبدالرضا منجزي ســـاخته شده

 است.
 اين فيلـــم درباره فضـــاي مجازي اســـت كه اين روزهـــا گريبان 
خانوادهها را گرفته اســـت و ماجراي زوجي به نام ايـــرج و گيتي را روايت 
ميكند كه در آســـتانه فرو پاشـــي زندگي مشتركــشـــان هســـتــند و 
بـــر اثر زندگـــي اينترنتي گيتي توهمي بـــر زندگي واقعي اين دو ســـايه

 انداخته است.
 در فيلم سينمايي مشـــكل گيتي حميد فرخ نژاد، يكتا ناصر، اميرحسين 
رســـتمي، بهنوش بختياري، رويا نونهالـــي، اميد روحانـــي، رامين ناصر 
نصيـــر، پانته آ مهدي نيا، فريبا نادري، حســـن اســـدي، علي عبادت طلب

 نقشآفريني ميكنند.

نامههاي عاشقانه
 از خاورميانه

تماشاخانه پاليز اين روزها ميزبان 
نمايشـــي به نام نامههاي عاشقانه از 
خاورميانه است كه از 24 آذرماه روي 
صحنه رفته و تا جمعه 24 دي ماه هر 
شب ساعت 19:30 اجرا دارد. اين نمايش 

كاري است به نويسندگي و كارگرداني كيومرث مرادي كه در آن چهرههايي مثل 
طناز طباطبايي، پانته آ پناهيها،هانيه توسلي نقش آفريني ميكنند.

 «نامههاي عاشـــقانه از خاورميانه» 3 سال پيش در كشور آمريكا به زبان 
انگليســـي و بازيگران غير ايراني به كارگرداني كيومرث مرادي روي صحنه 
رفت. اين نمايش، داستان سه زن در جستجوي صلح و بازمانده از خاكسترهاي 

جنگهاي تراژيك معاصر را روايت ميكند. 
نمايش در 65 دقيقه اجرا ميشود و بهاي بليت آن 40 هزار تومان تعيين شده 
است. براي ديدن اين نمايش بايد به خيابان كريمخان، خيابان عضدي جنوبي 

(آبان)، خيابان سپند، پالك 69 مراجعه كنيد.

اگر هنوز براي هفته پيشرو 
و اوقات فراغتتان برنامهريزي 
نكرده ايد، اين پيشنهادها ممكن 
است كمك تان كند تا همنشيني 
دلچسبتري با اعضاي خانواده 

تان داشته باشيد.

اگر فرزندتان مدرسهاي باشد حتما حداقل يك
بار با ترس شپش مواجه شدهايد. مشكلي كه هر 
از گاهي اپيدمي شده و مدارس بسياري را درگير 
ميكند و بچهها و پدر و مادرهايشان را به دردسر 

مياندازد.
شپش سر كه ابتال به آن سابقه بسيار طوالني 
دارد از آن مشكالتي است كه هيچ وقت ريشه كن

 نشـــده و در هر دوره و با هر ســـطح زندگي و 
بهداشت ممكن است به آن دچار شويد.پس بايد 
درباره آن اطالعات كافي داشته باشيد تا دردسرتان 

بيشتر نشود.
چطور تشخيص دهيم شپش گرفتهايم؟

شايد اولياي مدرسه فرزند شما هم خواستهاند 
موهاي كودك تان را كوتـــاه كنيد يا هر از گاهي 
پزشك موهايشان را بررسي كرده باشد. شپش به 
دليل تجمع و تعداد بچهها و فاصله كمي كه در 
مدرســـه با هم دارند، در اين مكانها بيشتر ديده 

ميشود .
شپشها حشرات انگلي كوچك و خاكستري 
رنگي هستند كه روي پوست سر انسان زندگي 
ـ1 ميلي  ميكنند. طول بدن يك شپش بالغ حدود 3
متر است. اين حشرات توانايي پرواز يا جهيدن يا 
نفوذ به درون پوست سر را ندارند ولي شش پاي 
آنها كامالً براي چسبيدن به موها تكامل يافته است. 
منطقه تي كه شـــامل گردن تا قسمت باالي سر 
و شقيقهها، بهترين محلها براي زندگي شپشها 
است. شپشها تنها از خون انسان تغذيه ميكنند و 
شپش بالغ براي تخمريزي و تكثير بايد روزي دو 

بار از خون انسان تغذيه كند.
همه افرادي كه سرشـــان مو دارد و پوست 
سرشان هم ميتواند منبع تامين خون براي شپش 
باشد، مورد مناسب براي انتقال شپشها هستند 
اما بيشـــتر كودكان داراي سن 3 تا 12 سال و به 
خصوص دختران به دليل داشتن موهاي بلند مورد 
حمله شـــپش قرار ميگيرند. جالب است بدانيم 
شپشهاي سر انسان نميتوانند در موهاي حيوانات 
خانگي ادامه زندگي دهند و شپش سر از حيوانات 
قابل سرايت نيست.شپش سر معموالً به شكل فرد 
به فرد و با تماس ســـر افراد سرايت پيدا ميكند. 
حدود 30 ثانيه طول ميكشد كه يك شپش از يك

ســـر به سر ديگر انتقال پيدا كند. سرايت از طرق 
ديگر شيوع كمتري دارد مثل كاله، شانه يا بالش. 
عالمت اين عارضه، خارش شديد و بدون علت 
سر اســـت كه بر اثر خارش شديد گاهي اوقات 
ممكن اســـت عفونت پوستي و زرد زخم ناحيه 

پشت سر و پشت گوش هم ايجاد شود.
قطعيترين راه تشخيص شپش، مشاهده رشك

يا تخم يا خود شپش در قسمتهاي مودار بـدن 
است. معموالً خارش در ناحيه پشت سر و اطراف 
گوشها بوده و يا در اين نقاط از شدت بيشترى 
برخوردار است. اولين عالئم باليني در سر، موقعي 
اتفاق ميافتد كه شپش شروع به حركت ميكند كه 
معموالً از حاشيه دو طرف سر شروع ميشود و بعد 
به طرف مركز سر گسترش پيدا ميكند. البته وجود 
خارش براي تشخيص كافي نيست و الزمست كه 
معاينه و بررسي دقيقتري انجام شود. شپش سر 
اغلب با چسبيدن به قاعده مو خود را از چشمان 
شما مخفي ميكند، ضمن آنكه از نور و گرما هم 
گريزان بوده، غالباً دور از تاج سر قرار ميگيرد و 
بيشتر مشاهده رشكهاي چسبيده به سر است كه 

شك به بيماري را بر ميانگيزد.
پولدارها هم در امان نيستند!

خيليها فكر ميكنند شپش فقط در بين افرادي 
ديده ميشود كه بهداشت را رعايت نميكنند اما 
واقعيت اين اســـت كه شپش در هر فردي با هر 
سطح سواد، بهداشت و طبقه اجتماعي ممكن است 
مشاهده شود. دكتر محمد علي نيلفروش زاده رئيس 
مركز تحقيقات پوست و سلولهاي بنيادي ميگويد: 
«همين چند ماه قبل بود كه هشداري براي شيوع 
شپش در مهد كودكها داديم.به ويژه مهد كودكهايي
 كه مخصوص متمولين و خانوادههاي پولدار بود.

در واقع شپش را نبايد يك مشكل بهداشتي دانست، 

بلكه بيشتر يك مشكل فرهنگي است، زيرا فرد مبتال 
اگر به موقع به پزشك مراجعه و خود را درمان كند 
و از اقدامات پيشگيرانه بهره ببرد، از انتقال آن به 
ديگران جلوگيري ميشود. ولي متاسفانه به علت 
كم توجهي، وقتي فردي مبتال ميشود، در محيط 
مدرسه يا كار، به راحتي اين حشره را به ديگري 
منتقل ميكند و زماني فرد متوجه شپش سر ميشود 
كه دچار خارشهاي شديد شده است و چند ماه از 
بيماري اش گذشته و دهها نفر را مبتال كرده است. 
لذا مشكلي كه االن در تهران مشاهده ميكنيم، به 
همين علت است.وگر نه شپشها به راحتي درمان 
ميشوند. اين درمان ساده ميتواند از انتقال بيماري 
جلوگيري كند و براي اين كار، همه اعضاي خانواده 

بايد درمان شوند«.
درمان خانگي ممنوع!

درمان شپش ســـر با شامپوهاي مخصوص 
امكانپذير است كه با داشتن تركيبات شيميايي 
خاص باعث مرگ شپشها ميشوند و به مرور 
زمان با حل كردن كپسول تخمها آنها را از مو جدا 
ميكنند. البته اين شامپوها بسيار قوي هستند و بدون 

تجويز پزشك نبايد از آنها استفاده كنيد .
به گفته دكتر نيلفروش زاده، نكته مهم اين است 
كه بايد تمام افرادى كه ساعات زيادى را در كنار هم 
سپرى مىكنند مثل اعضا يك خانواده همزمان مورد 
درمان قرار گيرند. هرچند كه عالمتى وجود نداشته 

باشد و حتى در معاينه توسط پزشك نيز عالمتى 
دال بر ديگرى در ساير افراد خانواده وجود نداشته 
باشد. بنابراين اگر يك فرد در يك خانواده مبتالست 
تمامى اعضا بايد درمان شوند. روسرى، شانه، برس، 
كاله، شال و روبالشـــى و ملحفه بايددر آب داغ 
شسته شـــوند اما ضدعفونى و شست و شوى 
فرش و موكت ومبلمان ضرورتى ندارد و نيازى به 
ضدعفونى كردن همه خانه نيست.حتي مانند قديم 

نياز به تراشيدن همه موهاي سر هم نيست.
فقط در طول درمان بايد حواستان باشد كه با 
افراد ديگر كمتر ارتباط داشته باشيد تا شپش را منتقل 
نكنيد. استفاده كردن از وسايل شخصي فرد آلوده به 
شپش مثل لباسها، كاله، روسري، برس، شانه، حوله، 

ملحفه و پتو هم آن را منتقل ميكند.
توصيه ميشود موها به طور مرتب و چند 
بار در روز شانه شود تا رشك ها از مو جدا شوند. 
فقط يادتان باشد از شانه پالستيكي براي اين كار 

استفاده نكنيد.
بسياري از افراد به دنبال درمانهاي خانگي 
شـــپش ميگردند و از آنها اســـتفاده ميكنند. 
خطرناك ترين اين درمانها استفاده از سمهايي مثل 
سم كشاورزي است. چند هفته پيش يك پسر 10

ساله و دختر هفت ساله در شهرستان بابل به دليل 
اســـتفاده از همين سمها براي درمان شپش دچار 
مسموميت شده و به كما رفتند.در چنين شرايطي 
بهتر است به جاي امتحان كردن اين روشها به 

پزشك مراجعه كنيد.
پيشگيري كنيم

از دچار شـــدن به شپش ميتوان پيشگيري 
هم كرد:

بايد به طور مرتب و منظم استحمام كرد و در  ـ
روز به دفعات زياد موهاي سر را شانه كرد.

از لوازم شخصي و لباسهاي افراد آلوده به  ـ
هيچ عنوان نبايد استفاده كرد.

پس از هر تعطيالت بايد دانش آموزان پس  ـ
از بازگشت به محيط آموزشي معاينه شوند.

ـ دانش آمـوزان در زنگهـاي ورزش بايد 
لباسهاي خود را بـه صـــورت جداگانه و در 

كيفهاي دستي خودشان نگهداري كنند.
معاينه كليه افراد خانواده در صورتي كه يكي  ـ

از اعضاي آنها مبتال شده باشد، الزم است.
فقط يادتان باشد با دچار شدن به اين مشكل 
خونســـردي تان را حفظ كنيد. درست است كه 
شرايط دشوار است اما حفظ خونسردي به درمان 
سريعتر شپش كمك ميكند. حساسيت بيش از 
اندازه شما و استرسهايتان ميتواند اثرات روحي 
نامطلوبي براي خودتان و بچهها همراه داشته باشد. 
اين مشكل بعد از چند هفته و با رعايت نكاتي كه 

ياد گرفتيد به طور كامل از بين ميرود.

همه در معرض شپش هستيم!
درباره مشكلي كه بي سواد و باسواد نميشناسد يگانه خدامى



شنبه 4دى  1395ـ سال نودويكمـ  شماره 26614 داستان

موزه زيلو
موزه زيلوي ميبد در 
كاروانسراي شاه عباسي 
شهرستان  «چاپارخانه» 
ميبد قرار دارد و در آن 
تعداد زيادي از زيلوهاي 
قديمي مساجد و ديگر 
اماكن تاريخي نگهداري 

ميشود. زيلو در نقش و بافت شباهت زيادي به حصير دارد و 
مانند حصير يكي از موارد استفاده آن در مساجد، مصلي و اماكن 
متبركه است. بنابراين ميتوان گفت زيلو بافي يا مرحله تكامل يافته 
حصير بافي است و يا بافندگان آن از اين صنعت الهام گرفته اند. 
زيلو بافي از قديميترين محصوالت دست بافته است و در ميبد 
قدمت آن به پيش از اسالم ميرسد. قديميترين زيلوي موجود 
ـ. ق است. در كنار اين موزه،  در اين موزه، مربوط به قرن نهم ه
چند كارگاه بافت زيلو داير شده است. در اين كارگاهها، طرحهاي 

تاريخي زيلو توسط استاد كاران مجرب دوباره بافته ميشود.

ميبد
اين روزها، وقت 
خوبي براي كويرگردي 
است و پيشنهاد ما براي 
شما بازديد از ميبد يزد 
است. جايي كه هواي آن 
صبحها بهاري، ظهرها 
گرم تابستاني، غروب 

پاييزي و شـــبها و نيمهشبها زمستاني است. به بار نشستن 
و فصل برداشـــت محصوالتي مثل بادام، پسته و انار از جمله 
جاذبههايي است كه يزد را براي گردشگران در اين فصل جذاب 
و زيبا ميكند به ويژه اينكه اين روزها در بسياري از انارستانهاي 
استان يزد، جشنواره انار برگزار ميشود. ميبد نه تنها كوير دارد كه 
يكي از شهرستانهاي تاريخي يزد هم به حساب ميآيد و در سفر 
به آن ميتوانيد از بناهاي تاريخي بسيار زيادي ديدن كنيد. نارين 
قلعه، برج كبوتر و كاروانسراهاي مختلف همگي از جاذبههاي قابل 

توجه اين شهر هستند.

جوليت
مرواريد  انتشارات 
به تازگي رمان جوليت را 
از «نيك هورنبي» منتشر 
كرده است. هورنبي در 
«جوليت» با نگاه انساني 
خود، حـــس همدلي 
خواننده را نســـبت به 

تمامي شخصيتهاي رمان برانگيخته و زبان طنز بينظير او، بهويژه 
در رويارويي زنان بهستوهآمده با مردان بيكفايت، لذت خواندن 
رمان را دوچندان ميكند. در بخشي از اين رمان ميخوانيم: هميشه 
سعي كردهام با زنهايي زندگي كنم كه حساسيتهايي مثل خودم 
داشته باشند، و نتيجهاش همانطور كه انتظار ميرفت، فاجعهبار بود. 
اما عكس آن هم ظاهراً بيفايده است. ما با آدمها به اين دليل كه به 
ما شبيهند يا با ما فرق ميكنند، ارتباط برقرار ميكنيم و دستآخر 
درســـت به همان دليل از آنها جدا ميشويم. اين رمان در 349

صفحه با قيمت 25 هزار تومان منتشر شده است.

. . .  گشت وگذار. . . موزه . . . كتاب

يكي دو هفته بعد، يك شب كه من و مامان 
و سارا از كالس زبان من بر ميگشتيم، نوشين را 
ديديم كه جلوي در آپارتمانشان نشسته بود. قوز 
كرده بود از سرما. مامان دلش سوخت. چشمهايش 

را تنگ كرد: «چرا اينجا نشستي؟»
هق هق كرد: «نميدونم چرا داداشم نيومده 

خونه.» 
بعد تندي گفت: «خاله من دسشـــويي دارم 

ميشه خونتون برم دستشويي؟»
مادر چشمهايش را باز هم تنگ كرد و چيزي 
نگفت. در خانه را باز كرد و كمكش كرد تا بلند 
شود. سارا خوشحال بود و بلند بلند ميخنديد. اما 
نوشين حال خنديدن نداشت. زود كفشهايش را 

در آورد و تا دستشويي دويد.
از دستشـــويي كه بيرون آمد، شروع كرد به 
لرزيدن. مامان گفت: «بدنش ســـرد و گرم شده.» 
بعد برايش شـــير داغ كرد. صورت نوشين سرخ 

شده بود.
مامان پشت دستش را گذاشت روي صورتش: 
«تب كرده». برايش شربت آورد و خواباندش. به 
من گفت: «خيلي مونده تو سرما... سينه پهلو نكرده 
» كمكش كرد تا لباسهايش را كم كند.  باشـــه..ـ.
به من هم گفت: «بشين ســـر درست.» خودش 
هم رفت ســـراغ سارا كه گوشـــه اتاق خوابش

 برده بود .
يك ساعتي كه گذشت، سر و كله زن و مرد 
همسايه با پسر بزرگشان نادر پيدا شد. بگو مگو 

داشتند. 
مرد همسايه سر پسر و زنش داد ميزد. همان 
شب بابا چند بار از مامان خواست كه تعارفشان 
بكند توي خانه، ولي مادر قبول نكرد. به من اشاره 
كرد تا در را باز كنم. بعد خودش آمد جلوي در. 
گفت: «نوشين تب دارد.» گفت: «هر طوري هست 
نوشين رو ببرين دكتر؛ من تب بر بهش دادم ولي 

تبش باالست«.
بابا سرش را كرده بود توي يخچال و داشت 

طبقههاي يخچال را تميز ميكرد.
 چيزي از همان تو گفت كه نشنيدم. سرش را 
آورد بيرون و چند ظرف غذايي كه از شبهاي قبل 
مانده بود را گذاشت روي سينك. بوق بوق يخچال 

در آمد. 
ســـارا موهايـــش را عقـــب زد و با اخم 
گفت: «بابـــا اول يخچالو از بـــرق در بيار بعد 
تميزش كن. خراب ميشـــه.» بابا در يخچال را 
بســـت. بعد با حرص گفت: «يه پاي اين رفت 
و آمدها همين دخترهســـت.» سارا متوجه شد اما 

حرفي نزد.
جمعه شـــبي كه آنها ما را به تالفي از چند 
ساعت نگه داشتن نوشين، دعوت كردند خانه شان؛ 
مامان با اكراه آمد، چون كه قبال بابا دعوتشـــان را 
قبول كرده بود. خانه آنها از خانه ما بزرگتر نبود، اما 
چون به قول مامان رو به نور بود بزرگتر به نظر 

ميرسيد.

 بيشتر وسايلشـــان نو بود و پر زرق و برق. 
ميديدم كه مادرم راحت نيست اما بابا و همسايه 
حسابي شـــوخي ميكردند و ميخنديدند. پري 
خانوم براي بزرگترها چاي ريخته بود و براي ما شير 
كاكائو. بعد نشست كنار مامان. اما بيشتر با مردها

حرف زد.
مادر چيزي نميگفت. بابا و همســـايه كه 
پدرم نريمان خان صدايـــش ميكرد، تخته نرد 
بازي ميكردند. بابا بلد نبود. نريمان خان و نادر 
يادش ميدادند. پري خانوم هم به اشتباههاي بابا 

ميخنديد.
از خانـــه آنها كه آمديم مامـــان دل و دماغ 
نداشـــت. بابا هم مدام ميگفت: «همين فردا يه 
تخته نرد ميخـــرم. روي اينا رو كم ميكنم. مگه 

نه سامان؟» 
مامـــان همانطور كه شـــالش را تا ميكرد، 
پوزخنـــدي زد و گفت: «عجب مـــا با اينها 
رفت و آمد نكرديم!» بابا رفت توي دستشـــويي 
و قبل از اينكه در را ببندد، گفت: «من ازشـــون 

خوشـــم اومده؛ فريبا.» بعد ســـرفهاي كرد و در 
رابست.

بعد بابـــا گير داد كه ما آنها را براي شـــام 
دعـــوت كنيم. مامان باز مخالفـــت كرد اما بعد 
گفت: «غذاي خورده را بايد پس بدهيم؛ چارهاي

 نيست.» 
كـــم كم رفت و آمدها بيشـــتر شـــد. از 
هفته بعد بابا و نريمان خان با هم قرار اســـتخر 
ميگذاشـــتند. من و نادر را هم ميبردند و يك 
شـــب هم بابا و نريمان خان قرار پيست اسكيت

 گذاشتند.
مادر با اكراه وسايل را جمع كرد. براي هر كدام 
از ما لباس كافي برداشت. كتاب و بافتني خودش 
را هم برداشت. توي پيست حسابي به ما خوش 
گذشت. مامان بازي نميكرد. هر چقدر بابا التماسش 
ميكرد نميآمد. آخرش هم رفت بافتنياش را آورد، 
يك چايي هم براي خودش ريخت، روي يك تاير 

نشست و شروع كرد به بافتن. 
پري خانوم مثل بچهها روي تاير مينشست و 
سر ميخورد پائين. پري خانوم به بابام گفت: «اين 
خانومت آخر هيجانه. مثال اومده پيست...» بعد با 

يك گلوله برف به سراغ مامان رفت.
 گلوله را توي صورت مامان زد. بافتنياش 
را هم كشيد و با همان تاير هلش داد پائين. تاير 
سرخورد. مامان گلوله شـــد و از روي تاير افتاد. 
همه خنديدند به جز بابا. مادر خودش هم با خنده 
از جا بلند شـــد. اما سرخ شده بود. كمي پيش ما 
ايســـتاد و بعد رفت تا قدم بزند. من دويدم باال 
بافتني اش را برداشـــتم. ليوان چائيش پر از برف

 شده بود.
هرچه بيشـــتر مادر از ايـــن رفت و آمدها
 دلخـــور ميشـــد ما بيشـــتر رفـــت و آمد

 ميكرديم. 
بابا اسم مرا توي باشگاهي كه نادر ميرفت، 
ثبت نام كرد. خودش هر پنج شنبه با نريمانخان 
ميرفت شنا. و عصرهاي جمعه كه مادر ميرفت 
تا به خالهاش ســـر بزند، او را ميآورد خانه مان 
تا باهم سيگار بكشـــند و تخته نرد بازي كنند. 
هوا كه خـــوب بود، بابا، ســـارا را ميبرد توي 
حياط تا با نوشـــين بازي كنـــد. گاهي من هم 

ميرفتم. 
يك بار من و ســـارا تنها توي حياط بوديم. 
بابا روي لبه باغچه ايستاده بود و سيگار ميكشيد. 
زل زده بـــود به تراس خانه همســـايه. رخت 
آويزشان پر از لباسهاي شســـته بود. باد زده بود 
زير لباسها و لباسهـــاي زنانه هي پيدا و ناپيدا 
ميشـــدند. ديدم كه بابا خيره شده بود به رخت

 آويزشان.
ادامه دارد

كفشهاي 
پاشنه بلند

نوشته: نفيسه نصيران
قسمت دوم
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ته چين گرمساري
ته چين گرمساري يكي از غذاهاي محلي 
استان سمنان و از غذاهاي مجلسي و خوش طعم
 آن است. اين غذا در گرمسار و ورامين يكي 
از نذريهاي هم به حســـاب ميآيد و پختن 
آن در خانه ميتواند تنوعي به برنامه غذايي 

شما بدهد.
  مواد الزم:

6 پيمانه برنج  
راسته گوسفندي نيم كيلو 

يك عدد بزرگ پياز   
سيب زميني   1 عدد

100 گرم اسفناج  
2 حبه سير  

به ميزان دلخواه كره   
به ميزان الزم نمك، فلفل، زردچوبه
به ميزان الزم زعفران  

  طرز تهيه:
گوشت راسته خردنشده را بشوييد و با پياز 
و سير و زردچوبه بپزيد. برنج را با نمك به مدت 
يكي دو ساعت خيس كنيد و بعد روي اجاق 
قرار دهيد تا به جوش بيايد. اسفناج را شسته و 
كمي آب جوش روي آن بريزيد. ته قابلمه برنج 
را كمي روغن و زعفران دم كرده بريزيد و روي 
آن يك اليه ضخيم برنج اضافه كنيد و روي آن 

دوباره زعفران بدهيد. يك تكه گوشت روي برنج 
بگذاريد و كمي كره آب شده روي آن بريزيد. 
سپس بقيه برنج و گوشت و زعفران را اليه اليه 
اضافه كنيد. ميتوانيد در صورت تمايل كمي 
دارچين يا زيره هم به عنوان ادويه روي برنج 
بدهيد. در پايان سيب زميني را حلقه حلقه كرده 

و همراه با برگهاي اسفناج روي برنج بگذاريد 
و روي آنها باز كره بريزيد و برنج را دم كنيد. 
در صورت تمايل ميتوانيد روي اين ته چين 
گوجه فرنگي حلقه شده و يا برگه زردآلو بگذاريد 
تا با برنج دم بكشند. بعد از دم كشيدن ته چين 

را در ديس برگردانيد و سرو كنيد.

. . . پيشنهاد سر آشپز
باسلوق

باسلوق يك شيريني خوش طعم و محبوب و سنتي است 
كه بدون نياز به فر آماده ميشود. چي از اين بهتر براي سرو يك 

فنجان چاي و شيريني دلچسب در زمستان؟!
  مواد الزم:

نشاسته     150 گرم
آب  2,5 پيمانه

جوهرليمو    يكهشتم قاشق چايخوري
شكر     500 گرم

يك قاشق  پودر ژالتين  
دو قاشق گالب  

به مقدار الزم پودر نارگيل  
به مقدار الزم مغز گردو  

  طرز تهيه:
نشاسته را با مقداري آب سرد مخلوط كنيد وقتي حل شد، 
حرارت را روشن كنيد و جوهر ليمو را به آن اضافه كرده و مدام 
شكر را در بقيه آب ريخته و پودر ژالتين را به شكر  هم بزنيد.
اضافه و وقتي حل شد مخلوط را به نشاسته اضافه كنيد. مواد را 
خوب هم بزنيد تا غليظ شود، گالب را اضافه كرده و شعله را 
خاموش كنيد و باسلوق را در ظرف پهن كنيد. پودر نارگيل را 
روي آن ريخته و بعد گردو را داخل باسلوق فرو كنيد. دو الي سه 
ساعت در يخچال بگذاريد و بعد برش بزنيد و در ظرف بچينيد.

. . . دنياي شيرين

مرغ تروا
اين غذا ساده و خوش طعم است و با تركيب خوش طعم 

مرغ و پنير مزهاي متفاوت برايتان خواهد داشت.
  مواد الزم:

يك عدد سينه مرغ   
يك عدد تخممرغ  

نصف پيمانه شير  
آرد سفيد             يك پيمانه

يك پيمانه آرد سوخاري
يك قاشق چايخوري ادويه  
دو قاشق غذاخوري قارچ پختهشده

20گرم پنير گودا  
يك قاشق غذاخوري فلفل دلمهاي
يك قاشق غذاخوري اسفناج پخته  

يك ورق ژامبون  
به ميزان الزم نمك و فلفل  

  طرز تهيه:
سينه مرغ را كوبيده و كمي نمك و فلفل به آن بزنيد. سپس 
يك ورقه ژامبون را روي آن گذاشته و قارچ پخته و خرد شده، پنير 
گودا، فلفل دلمهاي خرد شده، اسفناج پخته و خرد شده را روي 
آن قرار دهيد. آنگاه مرغ را به آرامي پيچيده و در صورت نياز با 
نخ دور آن را محكم كنيد. سه كاسه حاوي آرد سفيد و ديگري 
مخلوط تخم مرغ و شير و ادويهها و سومي پودر سوخاري، آماده 
كرده و رول مرغ را به ترتيب در آرد و بعد در تخم مرغ و شير 
بغلتانيد. پس از آن در كاسه پودر سوخاري بغلتانيد و در روغن 

داغ به مدت ده 
دقيقه سرخ كنيد. 
پس از آن مرغ را 
در فر از قبل گرم 
شده با دماي 150
درجه سانتي گراد 
به مدت 15 دقيقه 
حرارت دهيد تا 

مغزپخت شود.

. . . آشپزي سريع در روزهاي سرد ســـال سبد ميوه خانه 
شما تركيبي متفاوت پيدا ميكند و طبيعت از 
طريق اين ميوهها ويتامينهايي را به شما هديه 
ميكند كه بدنتان نياز بيشتري به آنها دارد. اگر 
ميخواهيد بدانيد هر ميوه چه خاصيتي دارد، اين 

مطلب را بخوانيد.
نارنگي

نارنگـــي را برخالف بقيه مركبات (مثل 
پرتقال و ليموترش) فقـــط در فصل پاييز و 
زمستان ميتوانيد پيدا كنيد. اين ميوه خوش عطر

 و طعم، تقويتكننده قلب و معده بوده و به 
عنوان يك اشتهاآور طبيعي براي بيماران كماشتها 
و افرادي كه تمايل به افزايش وزن دارند، استفاده 
ميشود. ميوه نارنگي از بهترين داروهاي طبيعي 
ضدسرفه است و مصرف آن براي افرادي كه 
مبتال به سرفههاي خلطدار هستند، بسيار مناسب 
است. اين ميوه پتاسيم و ويتامين C بااليي دارد 

و فشار خون را كنترل ميكند.
انار

انار يك منبع غني آنتي اكسيدان است و 
به اندازه چاي سبز آنتي اكسيدان دارد. به همين 
دليل دشمن سرطان، بيماري قلبي، سكته مغزي 
و فشار خون باال به حساب ميآيد. براي سالمت 
قلب و باز كردن عروق مفيد است، كلسترول 
را پايين ميآورد و از آلزايمر جلوگيري ميكند. 
اما با همه اين فوايد، انار طبيعتي سرد دارد و 
ممكن است فشارتان را پايين بياورد. بنابراين انار 
را با كمي نمك بخوريد و حتما روي آن گلپر 
بپاشيد تا سردي آن را بگيرد. پرخوري در مورد 
انار ميتواند به نفخ و يبوست هم منجر شود. در 
طب سنتي گفته ميشود انار ترش، براي افراد 
ميانسال و يا الغر يا افسرده يا كم خواب و به 
طور كلي افرادي كه مزاج خشك دارند يا دچار 
سوءمزاجها و بيماريهاي با طبيعت خشك 
هستند، ميوه مناسبي نيست. پس در خوردن آن 

اعتدال را رعايت كنيد.
به 

BوAميوه به سرشـــار از ويتامينهاي

و همچنين قند و پپتين است. به رسيده  C و
طبيعتي معتدل دارد و دانه آن يا همان به دانه 
سرد وتر است. ميوه به براي درمان بسياري از 
بيماريها از جمله عفونتهاي رودهاي و ورم 
حاد روده، اســـهال مخصوصا از نوع خوني، 
سوزش مجاري ادرار، تنگي نفس، سردردهاي 
مزمن و التهابهاي مختلف مفيد است. اين ميوه 
تقويت كننده معده و متوقف كننده اسهالهاي 
ساده و خوني است. در بهبود ورم حاد رودهها، 

خونريزيهاي قاعدگي و بواسيري، سوزش 
مجاري ادرار، تنگي نفس، سردردهاي مزمن و 
التهابهاي مختلف نيز بسيار موثر است. عالوه 
بر اينها باعث تقويت اعمال دستگاه گوارش 
و كاهش مخاط و ســـرفه ميشود. از خواص 
ديگر اين ميـــوه خوشطعم ميتوان به از بين 
رفتن برفك دهان، خونريزي لثه، آبريزش چشم، 
ريختن مژه و رفع ترشحات زنانگي اشاره كرد.

خرمالو
خرمالو سرشار از ويتامينA، بتاكاروتن و 
 ، B1همچنين مقدار قابل توجهي ويتامينهاي
است. اين ميوه همچنين  Cو ويتامين B3 ،B2
مواد معدني مختلفي مثل فسفر، منيزيم و پتاسيم 
دارد. براي خس خس سينه مفيد است و مقدار 
زيادي پكتين هم دارد. پكتين يكي از فيبرهاي 
محلول در آب است كه باعث كاهش چربي 

خون ميشود. طبع خرمالو گرم وتر است و به 
خاطر فيبر بااليي كه دارد به رفع يبوست كمك 
ميكند. خرمالو حاوي فالونوئيد پلي فنوليك 
آنتي اكسيدان است. خواص ضد عفوني، ضد 
التهاب و ضد خونريـــزي دارد و ادرار را زياد 
ميكند. البته اين ميوه جزو ميوههاي پرقند و 
پركالري به حساب ميآيد و بايد در خوردن آن 
مراعات كنيد. به خصوص اگر ديابت داريد يا 

چاق هستيد.
لبو

لبو ميتواند موجب كمي يبوست شكم 
شود، ولي آبي كه چغندر در آن پخته ميشود، 
مليّن اســـت؛ پس بهتر است لبو را با كمي از 
آب آن ميل كنيد. لبو پاك كننده عالي است و 
ميتواند معده را شستشو داده و چربي خون 
شما را كاهش دهد. لبو به تامين اسيد فوليك 
بدن شما كمك ميكند، اشتها آور است و البته 
قند بااليي هـــم دارد. رنگ ارغوانى چغندر به 
دليل وجود تركيبى به نام بتاسيانين است كه 
خاصيت ضدسرطانى داشته و از بروز سرطانها 
به خصوص سرطان كولون جلوگيرى مى كند. 
طبيعت چغندر گرم وتر اســـت و در هر 100
گرم از آن، 380 ميلى گرم پتاسيم وجود دارد كه 

به كاهش فشار خون كمك مى كند.
كدو حلوايي

كدو حلوايي منبع فوقالعاده بتاكاروتن است 
كه براي سالمت چشمها و پروستات مفيد است 
و به كاهش خطر ابتال به سرطان كمك ميكند. 
همچنين حاوي لوتئين و زآگزانتين است. اين 
دو رنگدانه براي سالمت چشمها مفيدند و مانند 
فيلتري در برابر نور آبي اشعههاي خورشيدي 
عمل ميكنند. اين خوراكي طبع سرد وتر دارد 
و بهتر است با مغزهايي مثل گردو يا با پودر 
دارچين خورده شود. از كدو حلوايي ميتوان به 
عنوان مسهل در درمان بيماري يبوست و بواسير 
بهره گرفت. در درمان عفونتهاي مثانهاي نيز 
ميتوان از كدو استفاده كرد. اين خوراكي در 

كاهش فشار خون و چاقي موثر است.

. . .  خانه داري
خواص خوراكيهاي فصل سرد

1 2 3
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ســـكته مغـــزي ناشـــي از پارگـــي يـــا 
انســـداد يـــك رگ خوني تغذيه كننـــده در مغز

 است. بنابراين قسمتي از مغز كه از آن رگ تغذيه ميكند 
و بخشهايي كه تحت كنترل آن بخش از مغز هستند 
از كار ميافتند.سكته مغزي عالئم مشخصي دارد و در 
هنگام مشاهده عالئم آن بهترين كار مراجعه به بيمارستان 
است احساس ضعف و بي حس شدن ناگهاني صورت، 
بازو يا يك طرف بدن، كاهش ســـطح هوشياري، 
مشكل در تكلم، اختالل در راه رفتن، سرگيجه و عدم 
تعادل و سردرد شديد و ناگهاني عالئم سكته مغزي 
هستند و در صورت مشاهده آن حتما بايد به پزشك 
مراجعه كنيد..چيزهايي كه احتمال ســـكته مغزي را 
افزايش ميدهند فشـــار خون باال، كلسترول باال و 
مصرف سيگار و استرس شديد است. در واقع با اين 

موارد احتمال سكته مغزي باال ميرود .براي پيشگيري 
از سكته مغزي به اين چند نكته مهم توجه كنيد.

ـ سيگار نكشيد و خود را در معرض دود سيگار 
قرار ندهيد.

ـ اگر كلسترول خون بااليي داريد درمان را جدي 
بگيريد و به آن بيتوجه نباشيد.

غذاهاي چرب حاوي چربي اشـــباع نشده يا 
چربي ترانس مصرف نكنيد و مصرف نمك را محدود 

كنيد.
ـ اضافه وزن را درمان كنيد.

ـ محيط زندگي را از استرس و فشارهاي شديد 
روحي خالي كنيد.

ـ ديابت را جدي بگيريد و در صورت داشتن 
ديابت قند خون را كنترل كنيد.

رژيمهاي غذايي طوالني و تكراري به جاي الغري باعث چاقي ميشوند. اين رژيمها 
باعث ميشوند مغز به آن عادت كند و با ايجاد خشكي در بدن باعث چاقي ميشوند.

يك تحقيق تازه نشان ميدهد زماني كه افراد ازرژيمهاي مكرر استفاده ميكنند در دورهاي 
كه رژيم ندارند دچار اضافه وزن ميشوند.

اين در حالي است كه كساني كه از رژيم غذايي استفاده نميكنند درك منطقي و بهتري 
نسبت به مواد دريافتي دارند و كمتر چاق ميشوند.

محققان دانشگاه اگستر در پژوهشهاي تازهاي به اين نكته اذعان ميكنند كه افرادي كه 
دائما رژيم ميگيرند زودتر دچار اضافه وزن ميشوند:«با محدود كردن خود به يك نوع غذاي 

خاص در دورهاي كه رژيم غذايي نداريد 
با مصرف بيشتر غذاهاي متنوع دچار چاقي 

ميشويد .
بنابراين بهتريـــن راه براي كاهش 
وزن اين ســـت كه خود را به يك نوع 
غذا محـــدود نكنيد و تنـــوع غذايي 

داشته باشيد. 
بـــراي كاهـــش وزن بـــه جاي 
محدوديتهاي غذايي بايد بيشتر ورزش 

كنيد تا سوخت و ساز بدن را باال ببريد».

چگونه ميتوانيد از سكته مغزي پيشگيري كنيد؟

رژيمهاي زياد، دشمن الغري

موهاي زير پوستي كه معموال پس از استفاده مكرر و دائمي از 
موبرها و دستگاههاو ابزارهاي اپيالسيون، تيغ و كرمها ايجاد ميشوند 

بسيار ناخوشايند هستند.
 موهاي زير پوســـتي اغلب مثل يك جوش روي پوســـت 
برجســـته ميشـــوند و گاهي آنقدر در زير اليهاي از پوســـت 
برآمده ميشـــوند كـــه التهاب، تـــورم و قرمـــزي و حتي درد

 ايجاد ميكنند.
 اين موها روي پا، دســـت، زير بغل و هر ناحيهاي از بدن كه 

موهاي زائدش برداشته شود ايجاد ميشود.
اما براي درمان و از بين بردن اين موهاي زير پوستي شما دو راه كار

 بسيار راحت در اختيار داريد. 
شكر يكي از بهترين اسكرابهاي پوست است كه به كاهش 
موهاي زائد و زير پوســـتي هم كمك ميكند. شكر يك اليه بردار 
پوست است و سلولهاي مرده را پاك ميكند و باعث ميشود موهاي 

زير پوستي بيرون بيايند.
 براي اين كار يك فنجان شـــكر سفيد را با يك روغن زيتون 

خالص يا جوجوبا مخلوط كنيد. 

مقدار كمي از اين مواد را روي ناحيهاي كه موهاي زير پوستي 
قرار دارند به خوبي بماليد و  با دست روي پوست و به شكل دوراني 
ماساژ بدهيد. بعد از ده دقيقه ماساژ، پوست را پاك كنيد و با آب نيمه 

گرم بشوييد.
راهكار ديگر اســـتفاده از جوش شـــيرين اســـت. جوش 
شـــيرين حاوي مواد ضدعفوني و براي نرك كردن پوست بسيار 

موثر است. 
قرمزي و التهابي كـــه بهخاطر موهاي زير پوســـتي ايجاد 
ميشوند با اســـتفاده از محصول خانگي جوش شيرين خيلي زود

 درمان ميشود.
 يك قاشق غذاخوري جوش شيرين را با يك ليوان آب مخلوط 
كنيد. يك پد آرايشـــي برداريد و آن را به اين محلول آغشته كنيد و 

سپس به پوست بماليد. 
حداقل2 دقيقه صبر كنيد و سپس با آب سرد بشوييد. اين دو 

راهكار ساده به راحتي موهاي زير پوست را خارج ميكنند.

درمان موهاي زير پوستي با شكر و جوش شيرين

شيريني ناسالم نوشيدنيها
شما بارها درباره اينكه مصرف زياد شكر 
براي سالمتي مضر است شنيده ايد. اما خوب 
است بدانيد كه بيش از 50 درصد قند مضري 
كه دريافت ميكنيد از نوشيدنيهاست. بنابراين 
با اينكه فكر ميكنيد شـــيريني و شكالت را از 
زندگيتان حـــذف كردهايد اما تا زماني كه اين 
نوشيدنيها را زياد و مستمر استفاده ميكنيد زنگ 

خطر همچنان برايتان به صدا در ميآيد:
آبهاي گاز دار

هر يك ليوان آب گازدار حاوي ده قاشق 
شكر اســـت. اگر عادت داريد از آب گاز دار به 
عنوان يك نوشيدني روزمره استفاده كنيد به اين 

نكته دقت كنيد. شكر در نوشيدنيها با سرعت 
بيشتري جذب ميشود بنابراين شايد خوردن يك 
تكه شيريني يا كيك به اندازه يك ليوان آب گاز 

دار نگران كننده نباشد.
آب ميوه

يك ليوان آب پرتقال كامال طبيعي 2 قاشق 
شكر دارد. بنابراين هرچند كه آب پرتقال طبيعي 
برايتان دلچسب و سالم است اما از ميزان قند آن 

غافل نشويد.
نوشيدنيهاي انرژي زا

اين نوشيدنيها با هدف افزايش انرژي براي 
ورزشهاي قهرماني تهيه وتوليد ميشوند. در واقع 
اين نوشيدني براي كساني است كه  قند، 
نمك و آب زيادي را از دست ميدهند. 
اما خيلي از افراد بدون انجام هيچ فعاليتي 
از اين نوشيدنيها استفاده ميكنند و آن 
را نوشيدني سالمي ميدانند در حالي كه 

فقط قند اضافه دريافت ميكنند.
چاي

بســـياري از چايهاي طعم دار 
شـــيرين كننده دارند. اما اگر شما يك 
چاي خور سنتي هم هستيد بايد متوجه 
ميزان قندي كه با آن مصرف ميكنيد 
باشيد. همين كه چاي شما به خودي 
خود قندي ندارد كافي نيست. آنچه شما  
به همراه نوشيدني مصرف ميكنيد نيز  
بسيار مهم است. اين در مورد قهوه و 

شير نيز صادق است.

اولين زمان براي بررسي نياز به ارتودنسي نبايد 
ديرتر از سن هفت سالگي باشد.  زيرا زماني كه صورت 
و فك در حال رشد اســـت درمان و اصالح فك و 
دندانها راحتتر اســـت. اگر اين زمان سپري شود 
براي درمان و اصالح بايد زمان و انرژي بيشتري هزينه 
كنيد. البته اين به معناي آن نيســـت كه پس از معاينه 

درمان دقيقا در سن 7 سالگي آغاز ميشود. اما معاينه 
زودهنگام براي شروع درمان بسيار مهم است. معاينه 
زود هنگام و تشخيص به موقع فرصت كافي را براي 
درمان فراهم ميكند و با مداخله در الگوي رشد ميتواند 
آن را اصالح كرد و از افزايش مشكالت پيشگيري كرد. 
با رشد اولين دندان آسياب بزرگ پزشك ميتواند روابط 
دندانها و فك را ارزيابي كند و براي تنظيم 

آنها اقدام كند.
براي اصالح مشكالت فك درمان بايد 
پيش از سن 9 سالگي در پسران و پيش از 
سن 8 سالگي در دختران شروع شود. پس از 
بلوغ درمان ناهنجاريهاي فك بسيار دشوارتر 
خواهد بود. پس زمانـــي كه متوجه ظاهر 
متفاوت فك كودك ميشويد براي درمان و 

اصالح آن اقدام كنيد. 
پس از بلوغ اصالح فك بسيار دشوار 
خواهد شـــد و نياز به عمل جراحي وجود 

خواهد داشت.

بهترين زمان براي شروع ارتودنسي چه زماني است؟
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. . . همسران ويافته ها
انتخاب همسري شبيه خود

محققان سوئدي ميگويند افراد هنگام انتخاب شريك 
زندگي، كســـاني را برميگزينند كـــه از جنبههاي مختلف 
جسمي و روحي شبيه خودشان هستند. آنها پرونده پزشكي و 
اجتماعي بيش از 700 هزار شهروند سوئدي را بررسي كرده 
و 11ناراحتي رواني را در آنها تشخيص دادند كه اسكيزوفرني، 
اختالل دوقطبي، اوتيسم، بياشتهايي عصبي، سوءمصرف مواد، 

ADHD، وسواس، افسردگي مزمن، اضطراب جزو آنها بود. محققان پروندههاي ازدواج و توليد مثل 
آنها را بررسي كردند و دريافتند بيشتر اين افراد همسري با ويژگي يا بيماريهاي رواني مشابه خودشان 
انتخاب كرده اند. مثال، افراد مبتال به اسكيزوفرني، همسر اسكيزوفرنيك داشتند. محققان دريافتند احتمال 
اينكه همسر افراد مبتال به يك ناراحتي رواني، هم خود يك ناراحتي رواني داشته باشد، دو تا سه برابر 
بيشتر از افراد عادي است. نويسنده اصلي اين مطالعه ميگويد: «نتايج ثابت كرد كه بيماران رواني با ديگر 
بيماران رواني زاد و ولد ميكنند.» اين يافته در مورد افرادي كه ناراحتيهاي غير رواني دارند، مثل ديابت 

نوع يك و دو، بيماري كرون و روماتيسم مفصلي صدق نميكند.

. . .  توصيههاي عاشقانه
بازسازي رابطه بعد از دعوا

دعوا و اختالف در هر زندگي مشتركي پيش ميآيد اما 
آنچه خيلي وقتها زوجها فراموشش ميكنند، ترميم رابطه بعد 
از دعوا است. دعوا مى تواند بطور ذهنى و هيجانى تخليهكننده 
باشد. يعني پس از آن احساس كنيد رمق كافي براي ارتباط با 

همسرتان و حتي انجام امور جاري زندگي نداريد. 
ممكن است شما و همسرتان در ساعات و يا روزهاى 

پس از درگيرىهاى شديد، حساس شويد. اين مهم است كه بتوانيد خودتان و از آن مهم تر، رابطه را 
بازسازي كنيد چون هيچ چيز به طور خودكار به حالت عادى بر نمى گردد. با همسرتان صحبت كنيد. 

سعي كنيد كارهايي را كه ميدانيد شما و او را آرام ميكند انجام دهيد.
 از مطرح كردن بحثهاي سنگين حداقل تا چند روز خودداري كنيد و سعي كنيد تفريحات سبك 
و شادي مثل شام خوردن در يك پارك، پياده روي با هم، فيلم ديدن و... ترتيب دهيد. اگر ميتوانيد بچهها 
را به كسي بسپاريد و يك روز با هم بيرون برويد يا مسافرت كوتاهي برنامهريزي كنيد تا هر دو نفر شما 

و البته رابطه تان فرصت بازسازي پيدا كند.

روانشناسى همسران

هيچ معيار دقيق و معتبري براي اندازهگيري ميزان 
صميميت عاطفي و دوست داشتن وجود ندارد. شما 
نميتوانيد آن را با معيار زمان و يا در موقعيتهاي 
مختلف اثبات كنيد. يك رابطه پس از 7 روز دچار 
تكرار و روزمرگي ميشود و رابطه ديگري پس از 
هفت سال هنوز پرهيجان و جذاب است. بعضيها 
ميتوانند پس از گذشت سالها يك رابطه عاطفي را 
پر شور و حادثه نگه دارند و بعضيها خيلي زود دچار 

روزمرگيها و كسالت ميشوند.
حفظ يك رابطه پرهيجان، صميمي و پرحادثه 
كار سادهاي نيست. براي همين است كه اين فكر به 
ذهنتان ميرسد كه چطور ميشود يك نفر را هر 
روز ديد، هر روز يك دست پخت مشابه را خورد، 
خوابيد، بيدار شد و در تمام لحظات همراهش بود و 

عادتهايش را شناخت و خسته نشد؟
صميميت عاطفي يك نوع احساس نزديكي 
به ديگري اســـت. يك راه دو طرفه براي همدلي و 
همراهي. زماني كه در يك رابطه عاطفي صميمي و 
نزديك قرار ميگيريد ميتوانيد احساساتتان را بيان 
كنيد، محبتتان را نشان بدهيد و بدون اينكه نگران 
باشيد آنچه ميگوييد يا نشان ميدهيد ناديده گرفته 
ميشود يا مورد قضاوت قرار ميگيرد. شما در اين 
دلبستگي عاطفي به هيچ وجه نگران ظاهر يا رفتار 

خودتان نيستيد.
ميگويند دوست واقعي كسي است كه وقتي 
جلوي يك منظره زيبا ايستادهايد از شما نميخواهد 

كه كنار برويد. او به ديدن منظرهاي كه شما هم در 
آن قرار گرفتهايد ادامه ميدهد. اين در مورد رابطه هم 
صادق است و اگر بتوانيد خودتان را در رابطه اينچنين 
توصيف كنيد و همچنان خوشحال باشيد يعني در 

جاي درستي قرار گرفتهايد.
صميميت و دلبستگي عاطفي فقط براي رابطههاي 
عاشقانه نيست. اين دلبستگي بين دو دوست، اعضاي 
خانواده و همسران هم ميتواند وجود داشته باشد 
مثال آدمهاي زيادي به يك حيوان دلبستگي عاطفي 
پيدا ميكنند. در همه اين روابط احساس پيوند عاطفي 
عميق، كامال درست و طبيعي است و در واقع بيانگر 

سالمت ذهني و جسمي افراد است.
فقط زماني كه به يك نفر اعتماد ميكنيد، دوستش 
داريد و او را در ارتبـــاط نزديك با خود  ميبينيد 
صميميت عاطفي و دلبستگي را تجربه ميكنيد. با اين 

حال دلبستگي عاطفي چيزي بيشتر از اين است.
همراهي با ديگري

بعضيها گمان ميكنند صميميت و دلبستگي 
حتما نياز به مجموعهاي از مشتركات دارد. خيلي 
خوب اســـت كه بتوانيد در كنار كسي باشيد كه 
تجربههاي مشتركي دارد، احساساتش شبيه شماست 
و باورها و اعتقاداتش نيز تا اندازهاي شبيه شما است. 
در واقع اين چيزي است كه بيشتر آدمها به دنبالش 
هستند؛ يافتن كسي كه نگاه مشتركي به زندگي داشته 

باشد.
 اما من ميگويم دلبستگي و صميميت عاطفي 
ميتواند به احساس شما نسبت به نگاه او به زندگي 
نيز بستگي داشته باشد. يعني با اينكه ميدانيد او از 

دريچه ديگري به زندگي نگاه ميكند اما زماني كه 
شما به آن دريچه نگاه ميكنيد احساس خوبي داريد 
هرچند كه زاويه نگاه شما، تصورات و حتي برخي از 

خواستههايتان با هم متفاوت باشد.
شايد بگوييد با درك همه اين موارد بازهم حفظ 
يك رابطه صميمي آن هم در دراز مدت كار دشواري 
است. بله، اين كار دشواري است بنابراين بايد به اين 
فكر كنيد كه چه چيزي مانع اين پيوند عميق عاطفي 

ميشود.
علت را پيدا كنيد

چـــه چيزي مانع صميميت شـــما در رابطه 
ميشود؟ هميشه دليلي براي فاصله گرفتن از ديگران 
وجود دارد. مثال ممكن است از يك نفر فاصله بگيريد 
چون او پيش از اين اعتماد شما را از بين برده است. 
شايد از همسرتان فاصله ميگيريد چون احساس 
ميكنيد همه مسئوليت زندگي خانوادگي روي دوش 
شماست و فرصت و انگيزه ابراز محبت نداريد و 
نميخواهيد به چنين كسي نزديكتر شويد.آدمها به 
داليل متفاوتي چنين فاصلهاي ايجاد ميكنند و اين 
الزم است كه بدانيد چه چيزي باعث ايجاد چنين 

فاصلهاي شده است.
البته داليل اساسيتري نيز وجود دارد: مثال قرار 
گرفتن در يك رابطه خشونتآميز يا دروغهاي مكرر 
ميتوانند باعث ايجاد فاصلههاي عميقي بين شما و 
شريك زندگيتان باشند و جاي تعجب ندارد اگر در 

اين رابطه احساس دلبستگي نميكنيد.
امـــا براي تغييـــر يك شـــرايط فقط كافي 
نيســـت كه علت آن را بفهميد. شما بايد گامهاي

 بيشتري برداريد:
برداشتن قدمهاي كوچك

رفتار متفاوت ميتواند احساس متفاوتي در شما 
ايجاد كند. پس حتي با وجود اينكه احساس آرامش 
نميكنيد، حوصله نداريد و خيلي مشتاق و عالقمند 
نيستيد در رفتارتان تغييراتي كوچك ايجاد كنيد. مثال  
هرچند كه هيچ وقت اين كار را نميكنيد اما براي 
ايجاد حس خوب ناگهان و بيدليل او را به آغوش 
بگيريد و ببوسيد. برقراري تماسهاي فيزيكي بيشتر، 
لبخند زدن و نگاه كردن به چشمهاي يكديگر و بو 
كشيدن كارهاي واقعا دشواري نيستند، هزينهاي ندارند 
و نياز به توضيح و دليل هم ندارند اما واقعا اثرگذارند. 
البته اين چيزهاي ساده هم زماني اثر ميگذارند كه 
شما دچار يك مشكل اساسي در رابطه نباشيد و در 
ابتدا داليل فاصله را شناخته باشيد و براي حل آنها 
تالش كرده باشيد. در غير اينصورت اين يك نمايش 
بياثر است و فقط يك توصيه كليشهاي و تكراري 

است.
تفاوتهاي دلبستگي عاطفي و فيزيكي را بشناسيد

اين بسيار اشتباه است كه فكر كنيد داشتن يك 
رابطه جنسي خوب باعث افزايش صميميت عاطفي 
ميشود و يا برعكس. زماني كه دلبستگيهاي عاطفي 
كافي نباشند ميزان رضايت جنسي نيز كم ميشود. 
هيچ كدام از اينها تضميني براي افزايش صميميت 
ديگري نيستند. براي اينكه دلبستگيها را بيشتر كنيد، 
دلزده نشويد و فاصلهها را كم كنيد نميتوانيد فقط 
روي صميميت جنسي رابطه تكيه كنيد. بدون شك 
براي ايجاد تحول در اين رابطه به چيزهاي بيشتري 

نياز داريد.
قدم اشتباه: اصرار براي نزديك شدن

شـــما فكر ميكنيد پرس و جوي زياد درباره 
كار و زندگي و يا پيامهاي بيشمار عاشقانه باعث 
صميميتتان ميشود. اما اين واقعا چيزي نيست كه 
ديگران دوست داشته باشند. همه ما نياز به يك فضاي 
آزاد براي حركت و نفس كشيدن داريم. الزم نيست 
براي حفظ چيزي دو دستي آن را بچسبيد. همين كه 
بلد باشيد به موقع مراقبت كنيد، آن را در فضاي امني 
قرار بدهيد و دائما دستكاريش نكنيد ميتوانيد آن را 

حفظ كنيد.
ذهن ناخودآگاه با شما چه ميكند؟

گاهي ممكن اســـت به اين دليل ازشريك 
زندگيتان دور شويد كه در گذشته آسيب ديده ايد. 
اين كامال قابل درك است كه تجربههاي تلخ گذشته 
مانع از پيشروي در آينده باشند. ناخودآگاه ذهن شما 
حاضر است و تالش ميكند شما را در امنيت قرار 
دهد. با اين حال شما نبايد همه چيز را دقيقا بر اساس 
تجربههاي گذشته ارزيابي كنيد. خيلي كم پيش ميآيد 
كه شما در طول سالهاي مختلف و در موقعيتهاي 
متفاوت يك تجربه دقيقا مشابه داشته باشيد. بنابراين 
الزم اســـت كمي تمرين ذهني انجام بدهيد و با 
افكارتان مقابله كنيد. اين به شما كمك ميكند كه 
جلوي پيشروي صميميت و دلبستگي را با مانعهاي 

ذهني تان نگيريد.

 ريحانه دوستدار

چطور ميتوانيد صميميتتان را با همسرتان بيشتر كنيد؟

هنر بيشتر دوست داشتن 



شنبه 4دى  1395ـ سال نودويكمـ  شماره 26614

بهترين زمان تربيت كودك
اگر جزو پدر و مادرهايي هســـتيد كه آموزش و تربيت 
فرزندتان را به خاطر سن پايين او، به تعويق مياندازيد و فكر 
ميكنيد كودك وقتي بزرگ شود، خود به خود تربيت خواهد 
شـــد، بدانيد كه در حال خراب كردن آينده فرزندتان هستيد. 
بهترين سن پرورش كودك يك تا 7 سالگي است و در اين سن 

ميتوانيد هر نوع تاثير تربيتي را روي كودك بگذاريد.
 زماني كه سن كودك از 7 سالگي گذشت تاثير كمتري از محيط اطراف دريافت ميكند. در واقع 
از 7 تا 12 سالگي براي تغيير هر رفتار كودك به 3 ماه زمان نياز داريم و بعد از آن براي هر تغيير رفتار 

به حداقل 3 سال زمان نياز خواهيم داشت. 
بنابراين بهتر است هر چه زودتر تغييرات مورد نظرتان را در كودك ايجاد كنيد. تربيت فقط با حرف 
انجام نميشود و يكي از موثرترين راهها، تربيت كودك با بازي است. در حين بازي شما وقت كافي با 
فرزند خود ميگذرانيد و ضمن احساس امنيت و عشقي كه به او ميدهيد اصول و ارزشهايتان را هم 

در قالب بازي و شادي به او ميآموزيد. 

والدين و فرزندان

. . . اشتباهات رايج. . .  بچه ها و يافته ها
فوايد پيوند عاطفي پدر و فرزند 

مطالعه محققان دانشگاه آكسفورد روي بيش از 6 هزار 
كودك نشان ميدهد در خانوادههايي كه پدران تعامل عاطفي 
با فرزندان خـــود دارند و براي نقش خود به عنوان يك والد 
ارزش قائل هستند، احتمال كمتري وجود دارد كه فرزندان دچار 
مشكالت رفتاري شوند. در اين مطالعه، از والدين 10 هزار و 
440 كودك 8 ماهه خواستند به پرسش نامههايي كه بر اساس 

موضوعاتي شامل بهداشت رواني فرزند، تمايل به فرزند پروري، رفتار و پيشرفت فرزند، مقدار زمان 
مراقبت از كودك و جزئيات ســـطح درآمد خانواده و تحصيل تنظيم شده بود، پاسخ دهند؛ همچنين 

و11 سالگي در دسترس بود. دادههاي مشابه براي بيش از 6 هزار كودك در سن 9
. نتايج مطالعه نشان داد در خانوادههايي كه پدران در زمينه واكنش عاطفي به فرزند خود امتياز 
خوبي كسب كردند و نقش آفرين خوبي به عنوان يك پدر بودند، در قياس با پدراني كه نمره پايين تري
 دريافت كردند، احتمال ابتالي كودك به مشكالت رفتاري در مقطع سني پيش از نوجواني 28 درصد 

كمتر بود.

اين مساله خيلي از پدرومادرهاست هرچند 
كه درباره اين مساله چندان حرفي زده نميشود. اما 
عادت برداشتن پول بياجازه والدين يا دزديهاي 
كوچك در مدرســـه يا خواروبار فروشي در ميان 
كودكان بسيار رايج اســـت. براي پدر و مادرها 
اين سوال پيش ميآيد كه آيا دزديهاي كوچك 
فرزندشان مساله مهمي است؟ در واقع والدين چون 
نميتوانند اين مساله را با ديگران به راحتي عنوان 
كنند درك درستي از مشكل ندارند و راهكار مقابله 

با آن را نميدانند.
واقعيت اين اســـت كه دزدي اشتباه است و 
نميتوان آن را به راحتي توجيه كرد. عادت برداشتن 
چيزهايي كه حق كودك نيســـت، بدون اجازه از 
ديگران، با پنهانكاري و بدون نگراني از كاري كه 
ميكند در روند رشد كودك اختالل ايجاد خواهد 
كرد. كودكان چيزي را ميدزدند كه به آن نياز دارند 

و يا خود را مستحق داشتن آن ميدانند.
 اين اتفاق بيشـــتر زمانـــي رخ ميدهد كه 
خواســـتههاي كودك آنطور كه او دوست دارد 
برآورده نميشوند. مثال نوجوانها به لباسها يا لوازم 
آرايشي و بهداشتي خاصي عالقمند هستند وقتي 
والدين آنها را در اختيارشان قرار ندهد ممكن است 
به دزدي به عنوان يك راهكار ساده و امكان پذير 
فكر كند و يا بچههاي كوچك وقتي  يك خوراكي 
ساده كه به راحتي برايشان تهيه نميشود وسوسه 
ميشوند تا چيزي كه ميخواهند را از جايي بردارند. 
اين كار راحتي است چون كودك  مجبور نيست 
دليل كارش را توضيح بدهد و بي دردســـر به 

خواستهاش ميرسد.
البته در مواردي هم كودكان بخاطر هيجان 
به دست آوردن يك چيز پنهاني دزدي ميكنند. 
گاهي هم دزدي ناشـــي از فشـــار دوستان و 

همكالسيهاست.
كودك چه فكري ميكند؟

وقتي كودك چيزي را پنهان از چشم ديگران 
و بدون اجـــازه برميدارد كارش را اينطور توجيه 
ميكند: «هيچ كس از برداشتن چند اسكناس يا يك 
عدد گلسر و يا يك بسته پفك صدمه نميبيند». او 
فكر ميكند چون خودش به آن نياز دارد پس كاري 
كه ميكند قابل پذيرش و منطقي است. او ممكن 
است با خودش فكر كند «وقتي پدر و مادرم اين رژ 

لب را برايم نميخرند پس من آن را ميدزدم».
زماني كه متوجه دزدي كودك ميشويد بايد به 
او توضيح بدهيد كه چرا با اين عمل مخالف هستيد. 
دزدي يك رفتار ناهنجار و غيرقانوني است و با 
برمال شدن آن  در واقع كودك خودش را به دردسر 
مياندازد. اين  يك رفتار آسيب زننده است چون در 
هر صورت ديگران از نتيجه عمل او آسيب ميبينند. 
كودك بايد بداند كه مخالفت شما براي چيست و 

چرا كسي نميتواند اهميت يك اسكناس يا يك 
پفك را براي ديگران ارزيابي كند.

البته براي كودكي كه دزدي ميكند توضيح 
اينكه چرا عمل او اشتباه است هرگز كافي نخواهد 
بود بنابراين الزم است كه او را با عواقب رفتارش 
آشنا كنيد. فرض كنيد كودكتان چيزي را از مغازه 
برداشته و شـــما فورا متوجه آن شدهايد. در اين 
موقعيت شما بايد او را متوجه رفتارش كنيد. براي 
اينكه او با عاقبت كارش رو به رو شود ميتوانيد از 
او بخواهيد تا مثال از فروشنده يا هر كس ديگري كه 
از او دزدي شده عذرخواهي كند، او بايد چيزي كه 

دزديده است را پس بدهد و آن را جبران كند. 
پس زماني كه متوجه شديد كودكتان چيزي 
را از مغازه برداشته است او را مجبور كنيد كه آن 
را پس بدهد. يا  اگر به شـــما يا يكي از اعضاي 
خانواده خسارت زده است از او بخواهيد كه آن 
را جبران كند. اين موثرترين راه براي پيشگيري از 
تكرار عمل دزدي اســـت. البته در بسياري از اين 
موارد براي خود شما هم پذيرش عواقب آن دشوار 
است. شما عمل او را  به خودتان مربوط ميدانيد 
و قاعدتا برايتان ســـخت خواهد بود كه او را در 
موقعيت اعتراف و جبران قرار دهيد. با اين حال اين 

كاري است كه شما ميتوانيد با مديريت خوب، 
بدون پرخاشگري، در فضاي امن و بدون كاستن از 
جايگاه حمايتي خود انجام بدهيد و يك رفتار اشتباه 

را اصالح كنيد.
دزدي و خشونت

گاهي كودكان ديگران را مجبور ميكنند كه 
آنچه ميخواهند را در اختيارشان قرار دهند. كسي 
كه با خشونت و ارعاب خواهان دريافت چيزي 
است چنين تصوري از خودش دارد: «من آنقدر 
بد هســـتم كه اگر آنچه ميخواهم را ندهي به تو 
آسيب بزنم» اين بسيار با موقعيت دزدي يك پفك 
با اين فكر كه «اين كار به كسي آسيبي نميزند» 

متفاوت است.
دزدي با تهديد و ارعاب يك رفتار ضداجتماعي 
مهم است. زماني كه كودك براي دريافت چيزي از 
ديگران آنها را تهديد ميكند اين نشان دهنده اين 
است كه او الگوهاي رفتاري غلطي دريافت كرده و 

اساسا در راه نادرستي قرار گرفته است. 
كودكاني كه با ارعاب چيزي را به دســـت 
ميآورند خود را قرباني يك شـــرايط ناعادالنه 
ميدانند و  براي دريافت حق از دست رفته خود 
بهاين روش متوسل ميشوند. بنابراين مهم است كه 

بفهميد چرا فرزندتان تالش ميكند با زور از ديگران 
چيزي را بگيرد. دزدي با ارعاب و خشونت معموال 
در مدرســـه و گروه دوستان اتفاق ميافتد. زماني 
كه فرزندتان چيزي را به زور از كسي ميگيرد از 
خودتان بپرسيد كه كودك در واقع به دنبال دريافت 
چه حق از دست رفتهاي است و چه خواستهاي 
عقيم مانده است؟ پاسخ به اين پرسش راه شما را 
براي  تغيير رفتار و واكنش مناسب باز ميكند. تا 
زماني كه ندانيد كودك شـــما خود را قرباني چه 

چيزي ميداند نميتوانيد وضعيت را تغيير بدهيد.
دزدي در خانه

دزدي از اعضـــاي خانـــواده در كودكان و 
نوجوانان بسيار شايع است. اين دزديهاي كوچك 
ناشي از عدم رشد اخالقيات در كودكان است. او 
نميداند برداشتن چيزهاي ديگران اشتباه و آسيب 
زننده است. اين نوع رفتارها را ميتوان با آموزش و 

الگو سازي اصالح كرد.
نتيجه دزدي براي كودكان خردســـال نبايد 
بسيار شديد و پرتنش باشد. او ميتواند با 15 دقيقه 
تنها ماندن در اتاقش اثر رفتار بد خودش را بفهمد. 
چيزي كه مهم است درك و شناخت بدي عمل 
دزدي است. بنابراين يك عذرخواهي ساده كافي 

نيست.
اما در مورد كودكان بزرگتر  و نوجوانها اين 
مساله ناشي از عدم رشد اخالقيات نيست. بنابراين 
آنها بايد عواقب رفتار خـــود را بپذيرند. در اين 
موارد رفتار آنها همان نتيجهاي را دارد كه دزدي در 
فروشگاه دارد. والدين معموال به دزديهاي خانگي 
بهاي زيادي نميدهند اما اين مساله واقعا مهم و قابل 

توجه است و نبايد آن را بي اهميت دانست.
در مورد كودكان بزرگتر آنها بايد حتما آنچه 
را دزديدهاند را جبران كنند. مثال كودك بايد پولي 
كه از كيف شـــما دزديده است را  پس بدهد. در 
اين مورد خاص راه پس دادن و جبران ميتواند از 

دست دادن يك هفته پول توجيبي باشد.
دزدي در كودكان و نوجوانان مسالهاي است  
كه بايد با آن برخورد كنيـــد. براي مقابله با اين 
عادت رفتاري شـــما ابتدا بايد دليل دزدي كودك 
را شناسايي كنيد. وقتي بفهميد مشكل كجاست 
آن وقت ميتوانيـــد به او ياد بدهيد كه براي رفع 

نيازهايش چه راههاي بهتري وجود دارد.
 آموزش اخالقيات و شـــناخت خوب و بد 
مهمترين راه مقابله با  اين رفتار است. يادتان باشد 
هيچ وقت بـــراي مقابله و برخورد با كودك به او 
برچســـب «دزد» نزنيد. اين برچسب بار معنايي 
زيادي دارد و هرگز در اصالح رفتار او تاثير گذار 
نيست. از دزدي كودك به عنوان  يك «اشتباه» نام 
ببريد و هرچند اين مســـأله برايتان قابل پذيرش 
نيست و ناراحت كننده است اما صبور باشيد و 
بدون نشان دادن واكنشهاي احساسي يا توهين و 

تحقير رفتار اشتباه را جبران كنيد.

چرا كودكم دزدي ميكند؟  ريحانه دوستدار



«رودكي» پدر شعر پارسي نوين 
بيشتر موّرخان و كرونيكلرها در اينكه رودكي پدر 
شعر پارسي نوين (پارســـي معاصر) 25 دسامبر سال 
858 ميالدي به دنيا آمده است متفق القول هستند .چند 
پژوهشگر، درسِت آن را ســـال 941 ميالدي مي دانند. 
رودكى شاعر مشترك همه پارســـى زبانان جهان و از 
عوامل وحدت فرهنگى مردمى اســـت كه در قطعات 
منفصله ايرانزمين زندگى مى كنند و نياكان و درنتيجه 
خصلت ها و منش مشترك دارند.ابوعبداهللا جعفر ابن 
محمد (رودكي) در يك روستاي ناحيه روَدك منطقه 
ُسغد خراسان (اينك واقع در ناحيه پنجكنت ايالت ُسغد 
جمهوري تاجيكستان) به دنيا آمد و در ناحيه اي نه چندان 
دور از زادگاهش مدفون اســـت. ميخائيل ميخائيلويچ 
گراسيموف باستان شناس و انسان شناس روس  گور 
اورا يافته و از روي بقاياي استخوانهايش مجسمه اش 
را ساخته اســـت.رودكي در دوران سامانيان (در عصر 
احياء و رشد ادبيات، هنر و فرهنگ ايراني) ميزيست و 
از نزديكان و همنشينان اميرنصر ساماني (نصر دوم پسر 
احمد ساماني) بود.  رودكي نه تنها شاعر بلكه نوازنده و 
خواننده هم بود.  ميان مورخان ادبيات در اين مورد كه 
رودكي نابيناي مادرزاد بود و يا در جواني نابينا شده بود  يا 

اينكه اواسط عمر؛ اختالف نظر وجود دارد.
حسنك متهم شد

25 دسامبر ســـال 1030 ميالدي (سال 409 هجري 
خورشيدي) دربار غزنويان حسنك وزير (ابو علي حس 

بن محمد ميكال ) را متهم كرد كه پيرو اسماعيليه است.
     پـــس از تكرار اين اتهام و پر شـــدن گوش مردم، 
حسنك بعدا بازداشت و اعدام شد و جسدش هفت روز 

بر باالي دار بود.
خريد دستگاه ضرب سكه از بروكسل 

25 دســـامبر 1834 دولت وقت ايران يك دستگاه 
ضرب ســـكه از اروپا (بروكســـل) خريداري كرد تا 
سكه ها داراي شـــكلي زيباتر و صد درصد يكنواخت 
باشـــند تا هنگام داد و ستد نياز به توزين آنها نباشد. اين 
دستگاه كه تصميم به خريد آن در آخرين سال حيات 
فتحعلي شاه قاجار داده شده بود، نخستين ماشين ضرب 
مسكوك است كه از اروپا براي ايران خريداري شد. مي 
دانيم كه ايران از زمـــان داريوش بزرگ داراي پول ملي 
(سكه داريك) شده بود و نخستين كشور جهان بود كه 

نظام پولي داشت.
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سرايه

بس بود اينكه سوى خود راه دهى نسيم را
چشمزد خسان مكن عارض همچو سيم را

ما و نسيم صبحدم بوى تو و هالك جان
نيست اميد زيستن سوختهى جحيم را

من به هواى يك سخن، تو همه تلخ بر زبان
چند نمك پراكنى اين جگر دو نيم را

تو چو بهشت در نهان، ما و دلى و سوزشى
دوزخى از كجا خورد مائدهى نعيم را

من نه به خود شدم چنين شهرهى كوىها، ولى
شد رخ نيكوان بال عقل و دل سليم را

شيفتهى رخ بتان باز كى آيد از سخن
مست به گوش كى كند كن مكن حكيم را

عشق چو مرد را برد موى كشان به ميكده
موى ســـفيد ننگرد پير سيه گليم را

چون به خم شراب در غرقه بماند چون منى
هم ز شراب غسل ده دردكش قديم را

قصهى خسرو از درون گر به غزل برون دمد
دشنهى سينهها كند زمزمهى نديم را
اميرخسرو دهلوى

ج

Fض

ب

پزشكان بازنشسته و آزاد دعوت بهكار شدند
وزارت بهداري با صدور اعالميهاي پزشـــكان را 
بهصورت تمـــام وقت و نيمه وقت دعوت بهكار كرد. 
وزير بهداري اعالم كرد: پزشكان كمكار كنار گذاشته 
ميشوند. و از سوي ديگر هيأتي براي استخدام پزشك 

رهسپار آلمان شد. 
دكتر شيخاالسالم زاده وزير بهداري و بهزيستي به 
هنگام ترك بيمارستاني كه هفته گذشته بهعلت شكستن 
دستش در آن بستري شـــده بود اعالم كرد: ما به هيچ 
عنوان اجازه نخواهيم داد كه از ميليونها تومان سرمايه 
كشور در درمانگاهها و بيمارستانهاي وابسته به وزارت 
بهداري و بهزيســـتي روزانه فقط 2 ساعت استفاده

 شود. 
سياست درماني دولت ايجاب ميكند كه بيمار بهانتظار 
پزشك نباشد بلكه پزشك بهطور تماموقت در اختيار 

بيمار قرار گيرد. 
ساعت كار فروشندگان مواد خوراكي

رؤساي 10 اتحاديه صنفي ديگر تهران براي آگاهي 
از مقررات ساعات جديد كار و تبادل نظر در اين زمينه 
بهاتاق اصناف دعوت شدند. اين دعوت بهدنبال اجراي 
مقررات ســـاعات كار وسيله افراد 2 اتحاديه صنفي و 
فروشگاههاي بزرگ و سوپرماركتها صورت گرفته 
است، تا جزئيات اجراي مرحله سوم ساعت كار جديد 

اصناف، با روساي 10 اتحاديه در ميان گذاشته شود. 
مرحله ســـوم مقررات ساعات كار كه بهوسيله اتاق 
اصناف پايتخت تدوين گرديده مسائل اتحاديههاي بازار 
روز، خواربار فروشي، فروشندگان فرآوردههاي شير، 
فروشندگان بره و دكانداران گوشت گوسفند، دكانداران 
گوشت گاو، فروشگاههاي كوچك، فروشندگان پرنده 
و ماهي را شامل ميگردد و در اين هفته مقررات جديد 

اجرا ميشود. 
طرح ممنوعيت ازدواجهاي فاميلي

با مطالعاتي كه پيرامون بيماريهاي ناشي از مسائل 
ژنتيك در ازدواجهاي فاميلي انجام شده كارشناسان 
ايراني اين رشته حساس پزشكي در صدد طرحي هستند 
كه بهموجب آن ازدواجهـــاي فاميلي، بدون موافقت 

كارشناسان ژنتيك ممنوع خواهد شد. 
تحقيقات ثابت كرده اســـت كه ازدواج دختر و پسر 
همخون، بهويژه دختر و پســـر عضو يك فاميلـ  از 
قبيل پســـر عمو و دختر عمو، پسرخاله و دختر خاله، 
پسردائي و دختر عمه و از اين قبيلـ  غالباً منجر به تولد 
فرزنداني ميشود كه بيماريهاي درمان ناپذيري را به 

ارث ميبرند. 
40 قلم داروي مرگبار آزادانه فروخته ميشود

بهدنبال جلسات اخير مجلس شوراي ملي و بحثهاي 
طوالني كه در اطراف اليحه مربوط به روابطه موجر و 
مستاجر جريان داشت اين مجلس مطابق آئيننامه داخلي 
احتماالً از فردا و يا سهشنبه اين هفته تعطيالت زمستاني 

خود را آغاز ميكند. 
علي اكبر توتونچيان نماينده مشهد در مجلس شوراي 
ملي در آخرين جلسه علني اين مجلس با تقديم يك 
صفحه از روزنامه اطالعات كه نظر 2 تن از پزشـــكان 
داروشناس تحت عنوان «چهل داروي مرگبار آزادانه 
در ايران فروخته ميشود» در آن منعكس شده است به 
رئيس مجلس شوراي مليـ  يادآور شد: در حاليكه اكثر 
اين داروهاـ  بدون نسخه مرتباً در اختيار خانوادهها قرار 
گرفته و مورد مصرف عمومي است، متأسفانه تاكنون 
اطالعات دقيقي در اين مورد از طرف مسئوالن مربوط 
انتشـــار نيافته و مرگبار بودن آن موجب نگراني عامه 

گرديده است. 
ديدار پرسپوليس و تاج: براي اهللاوردي و كارگر جم 

ساعت 3 بعدازظهر فردا (يكشنبه) تيمهاي فوتبال 
پرسپوليس و تاج در استاديوم امجديه رو در روي هم 

قرار ميگيرند. 
اين ديــــدار كه برخورد تازهاي از دو قدرت بزرگ  
پايتخت نشين فوتبال ما است، براي خداحافظي دو 

بازيكن آشناي پرسپوليس و تاج برپا شده است. 
جواد اهللاوردي مدافع پرتوان پرسپوليس تا اواخر 
اين هفته قرار اســــت براي ادامه تحصيالت راهي 
آمريكا گردد و از ســــوي ديگــــر «اكبر كارگر جم» 
بازيكن پرســــابقه تاج با اين مسابقه فوتبال را ترك

ميگويد. و باشگاههاي ايندو بازيكن با توافق يك 
ديــــدار خداحافظي براي دو يــــار خوب خود برپا 

ميدارند. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز شنبه 4 ديماه 1355 (برابر با 3
محرم 1397، 15 دسامبر 1976) نقل شده است 
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